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BUNA „CONVIEȚUIRE1 CONSTRUCTOR- 
BENEFICIAR, 0 CONDIȚIE ABSOLUT 

NECESARĂ, DAR NU 
SUFICIENTĂ, A REALIZĂRII OBIECTIVELOR!

Vrednicie

Ne aflăm in toiul iernii și. cu toate acestea, excepting 
puținele zile de ger, vremea se menține — e drept, frigu
roasă — insă relativ favorabilă intensificării, mai ales in 
spațiile închise, a ritmului de lucru pe șantierele de con- 
strucții-montaj ale Văii Jiului. Colectivele dc muncă ale șan
tierelor trebuie să aibă condițiile materiale și organizato
rice necesare pentru a se realiza in primul trimestru al 
anului — in consonanță cu importanta sarcină trasată dc 
partid — cel puțin un sfert din planul anual al investițiilor 
si al construcțiilor-montaj prevăzute. Acest deziderat major 
v oglindit și in chemarea consiliului popular al județului 
Hunedoara, întrunit la cea dc-a XlV-a sesiune ordinară, 
către toate consiliile populare județene din tară, pentru în- 
i’-'nlinirea și depășirea sarcinilor preconizate să se înfăp
tuiască în cel dc-al doilea an al cincinalului, in care am

intrat. In chemare sînt rezumate lapidar și citeva din căile 
dc urinat pentru onorarea cu cinste a prevederilor de plan 
in sectorul producției de construcții-montaj și în sectorul de 
investiții : organizarea mai bună a producției și a muncii 
pe șantiere, creșterea indicilor dc folosire n utilajelor, in
troducerea de noi procedee și soluții tehnologice, respec
tiv, pregătirea din timp a documentațiilor și a amplasa
mentelor, a utilajelor tehnologice și urmărirea, pas cu pas. 
a execuției.

In materialul dc față ne propunem să analizăm modul 
în care se evidențiază, actualmente, relația dintre șantie
rul Valea Jiului al T.C.M.M. (constructor) și Centrala căr
bunelui Petroșani (ca beneficiar), deci măsura in care se 
realizează colaborarea constructor-bencliciar, cheia de boltă, 
am spune, a reușitei investițiilor.

Am poposit întîl la construc
tor... Încă de la început, tov. 
ing. Teodor Nichita. inginerul 
fjef al șantierului, ne-a pus în 
i temă cu sarcinile sporite de 
plan care stau în fața colecti- 

jjvului în 1972 (creșterea planu
lui valoric atinge cca. 15 la su- 
'tă). La întrebarea noastră dc cc 
forul tutelar le-a defalcat în 
primul trimestru doar 16 la 
sută din planul anual, deci sub 
procentajul trasat ca sarcină 
pentru perioada respectivă, ni 
s-a motivat aceasta prin faptul 
că sînt o seric de lucrări care
— datorită condițiilor geogra
fice și atmosferice — nu pot 
fi în nici un caz (sic!) atacate 
In trimestrul I a. c. Exemple i 
baza didactică Parîngul, tele- 
scaunul Parîngul, tclescaunul 
Straja. In trimestrul I 1972, 
planul șantierului Valea Jiului 
al T.C.M.M. c mai mare cu pa
tru la sută în raport cu inter
valul de timp analog din anul 
trecut. ..Saltul procentual nu se 
poate face brusc din cauza ne- 
6uplimentării, încă, a dotării

; șantierului (mijloace de trans- 
‘ port, utilaje grele, forță dc 
muncă). In afara unor lucrări 
cu divergență, ne-a relatat in
terlocutorul, avem prevăzute în 
plan pe 1972, un număr de 
nouă obiective, reprezentînd a- 
proape 7 la sută din întreaga 
valoare, pentru care beneficia
rul nostru principal — C.C.P
— nu a asigurat încă, documen
tația sau finanțarea necesare. 
Recepția cărbune brut și silo
zurile noi de steril — ambele 
de la preparația Lupcni — au 
lipsă documentația. Apoi, sînt 
o serie de lucrări care s-ar 
preta la lucru efectiv în timp 
de iarnă, dar care n-au finan
țare. Dintre acestea amintim i 
racordul C.F.N. depozit tranzit 
Petrila. depozit carburanți-lu- 
brifianți S.T.R.A., rectificare li
nii C.F.N. Uricani, incinta prin
cipală..."

In continuare, ni s-a arătat 
că. deși s-a repartizat de către 
forul tutelar numai 16 la sută 
’din volumul valoric anual pen
tru a se realiza în primul tri
mestru, totuși conducerea șan
tierului a întreprins măsuri me
nite să asigure un ritm mai ac
celerat de execuție în vederea

ÎN TRIMESTRUL I; 
sută din planul 

anual de investițiî

se 
în 
au 
de

depășirii sarcinilor care li s-au 
defalcat inițial. Acțiunea de re
crutare a forței de muncă 
dovedește rodnica. Numai 
luna în curs, pînă acum, 
fost angajați aproape 100
oameni și există perspectiva 
reală ca acest eșalon de cadre 
noi să crească. Dintr-o discu
ție avută cu tov. Teodor Balaș, 
secretarul comitetului de partid 
al șantierului, a reieșit că s-au 
luat, în acest sens, măsuri pe 
linie de partid, recent avînd 
loc o analiză în cadrul comi
tetului în care s-au dezbătut 
căile asigurării forței de mun
că la nivelul planului de pro
ducție anual. In plus, s-a sta
bilit modalitatea de repartizare 
cea mai adecvată, în cadrul 
formațiilor de lucru, a celor 
mai buni și mai bine pregătiți 
membri de partid care să im
pulsioneze activitatea la punc- 
tele-cheie de execuție a inves
tițiilor. In prezent se lucrează 
pc două schimburi și se ac
ționează intens în direcția or
ganizării, în scopul extinderii 
lor la loturile Lupeni, Rușchița. 
Livezeni central și Petroșani, al 
introducerii, acolo unde con
junctura permite (montare com- 
presoare Lonea. alimentare e- 
nergie consumatori etc.) Activi
tatea pe trei schimburi se pre
conizează să se desfășoare Ia 
atelierul de confecții metalice 
Petroșani, la producții prefa
bricate Vulcan și la lotul Ghe
lar. începînd cu 1 martie a.c. 
Cunoscînd avantajele pc care le 
prezintă acordul global, atît în 
execuție cit și în retribuție, sc 
prevede să sc extindă această 
formă de salarizare, în 1972, 
la șantierul T.C.M.M. cu nu 
mai puțin decît 35—40 la sută, 
ceea ce înseamnă o creștere

mult mai mare față de cca o- 
perată în 1971. S-a preconizat 
extinderea acordului global pc 
scară largă la obiectivele noi, 
cum ar fi complexul de lucrări 
de la Rușchița, locuințe Ghelar, 
sortare-spălare preparația Lu- 
peni, depozit carburanți S.T.R.A., 
pod rulant Varnița, instalație 
de evacuare steril Livezeni din 
incinta principală etc. Fără în
doială că în acest domeniu tre
buie să se „manevreze1* cu ho- 
tărire pirghiile aprovizionării 
ritmice, cu prioritate, a echi
pelor in cauză, cu materialele 
necesare, asigurării utilajelor și 
documentației la termenele pre
văzute în contractele-angaja- 
ment încheiate între părți, asi
gurării în ceea ce privește co
ordonarea și îndrumarea teh
nică, completării efectivului de 
muncitori cu calificarea cerută 
pentru ca lucrările executate 
să corespundă exigențelor de ca
litate. Tov. Dumitru Chirculescu, 
șeful biroului normare-salariza- 
re, ne-a asigurat de faptul că 
preocuparea pentru ridicarea 
gradului dc calificare a munci
torilor există și că ea este con
cretizată prin cursurile de per
fecționare conduse și îndruma
te de către cadre competente 
și prin cursuri de calificare de 
scurtă durată, gradul I. In in
tenție stă și școlarizarea chiar 
a muncitorilor calificați prin 
cursuri de nivel superior, de 
gradul II, la majoritatea mese
riilor de bază în construcții.

Din cele afirmate mai sus, 
reținem pînă acum că, pe de o 
parte, principalul beneficiar — 
C.C.P. — nu ar fi asigurat do
cumentația și finanțarea la o 
serie dc lucrări incluse în sar
cinile de plan ale constructo
rului. Pe de altă parte, tova-

lășul inginer șef al șantierului 
T.C.M.M. nc-a motivat unele 
restanțe în predare (N. R. : noi 
le-am numi re-restanțe sau răs- 
restanțe, căci au fost replani- 
ficate pentru recepție nu numai 
o dată...) cum sînt de pildă, in
stalația de extracție puț 3 Uri
cani, instalația dc extracție A- 
ninoasa-sud, prevăzute să fie 
gata în decembrie 1971, dar 
necesitînd decalarea scadenței 
în 1972, prin aceea că benefi
ciarul nu a asigurat condițiile 
de execuție, utilajele și unele 
materiale speciale care cădeau 
în sarcina acestuia, conform 
clauzelor contractuale... In pri
vința stației de compresoarc și 
a tabloului dc distribuție Băr- 
băteni — obiectiv, de asemenea, 
restant — beneficiarul, ’ .
prin actul de conciliere din 20 
aprilie 1971, a făcut ca terme
nul de predare final (20 decem
brie 1971) să devină... termen 
intermediar, urmînd ca finali
zarea reală să aibă loc în a- 
cest an...

Incunoștiințînd pe beneficiar 
de pretențiile constructorului 
(în principiu, atît de îndreptă
țite, atît de firești) între care 
sînt demne a fi subliniate ur
gentarea finanțărilor pentru lu
crările noi din plan, predarea 
la timp a amplasamentelor pre
văzute și asigurarea utilajelor 
specificate în contracte, conform 
graficelor, iată citeva dintre răs
punsurile primite :

Tov. ing. Boris Guțan, șeful 
serviciului diriginți-investiții din 
C.C.P., afirmă că sînt condiții 
asigurate pentru trimestrul I 
a. c. de execuție a lucrărilor de 
construcții-montaj planificate, 
atît în cadrul obiectivelor în 
continuare, care reprezintă peste 
80 la sută din valoarea totală, 
cît și al celor nou atacate. In
ginerul șef cu investițiile din 
C.C.P., tov. ing. Gheorghe Da-

Șantierul ,.r. 1 al Grupului 
T.C. Deva are în lucru la „A- 
croport' trei blocuri de locuin
țe pc care le va preda pînă la 
finele primei jumătăți a anu
lui.

Eforturile constructorilor sînt 
mobilizate pentru predarea la 
sfîrșitul lunii februarie a blo
cului 112-1, cuprinzînd 40 apar
tamente. La adăpostul instala
ției de încălzire care funcțio
nează deja, echipele de zid iri 
nlc lui Dumitru Roșu, Dumi
tru Postohtche, Nicolnc Milita
ră și Marin Radulescu au ter
minat de tencuil primul tron
son de 20 apartamente. Echipe
le de mozaicari conduse de 
Gheorghe Bcțivu și Dumitru 
Negoiță toarnă stratul suport 
pentru parchet în camere și 
execută mozaicul pe culoare, 
în bucătării și băi. Odată cu 
ei. echipa dc tîmplari a lui 
loan Tobă montează ușile in
terioare, iar în ultimele zile 
s-au zugrăvit primele aparta
mente de către echipa de zu
gravi a Catiței Mitelea.

La blocul Dl-0, fiind termi
nată elevația, sc montează ma
caraua cc va ridica primii pe
reți din prefabricate ai viitoa
relor locuințe, în timp ce alți 
vrednici constructori toarnă 
primele fundații ale blocului 
Dl-8.

Studioul pionierilor

In pag, a 4-a
PROGRAMUL 

I V 
pentru sâptămîna 

viitoare

Răspunzînd dorinței pionieri
lor din orașul Petroșani, Con
siliul municipal al Organizației 
pionierilor în colaborare cu 
Casa de cultură și Teatrul de 
stat .Valea Jiului", a deschis 
zilele trecute ..Studioul pionieri
lor .

In cadrul studioului vor func
ționa patru secții: teatru, film, 
artă plastică și muzică. Fiecare 
secție va avea un program bine 
orientat, răspunzînd dorințelor 
și preocupărilor copiilor. Astfel, 
se vor organiza întîlniri cu ac
tori și regizori ai teatrului din 
localitate, viziona spectacole de 
teatru și film cu discuții pe 
marginea acestora, se vor pre
zenta pagini din istoria teatru

lui românesc și universal. Spec
tacolele date în comun de ac
tori și pionieri (poezie-proză), 
expozițiile, audițiile muzicale, 
turnarea unui film In colabo
rare cu laboratorul cineclubului 
de la Casa de cultură și Casa 
pionierilor, vor completa fericit 
această inițiativă vizîndu-se, pe 
lingă educarea estetică a pio
nierilor și școlarilor, formarea 
spectatorului de mîine, capabil 
a pătrunde sensul și mesajul 
artistic al spectacolelor.

Asemenea .Studioului 
rilor“ din Petroșani vor 
ință și altele în toate 
tățile Văii Jiului.

Elena SINK

C.C.P.,

pionie- 
lua fi- 
locali-

§â rMltâm te ® tolâ snpcrioarâ
activitatea cconomlco-sociaia

a
Cea de-a XII l-a sesiune a 

Consiliului popular al munici
piului Petroșani, a fost con
sacrată adoptării planului eco
nomiei locale și bugetului pe 
anul 1972. Prin lucrările sale, 
aceasta a făcut o analiză a- 
tentă și amănunțită a modului 
în care a fost îndeplinit planul 
pe anul 1971, dezbătînd cu res
ponsabilitate lipsurile care au 
existat în activitatea economi
că, coordonată de ~ 
popular municipal.

Subliniind faptul că -oamenii 
muncii din Valea Jiului, mo
bilizați de organele și organi
zațiile de partid și-au adus o 
contribuție de seamă la rezul
tatele și aprecierile pozitive 
obținute de județul Hunedoara, 
expunerea la proiectul de ho- 
tărîri cu privire la adoptarea 
planului economiei locale pe 
anul 1972 — prezentată de to
varășul ing. TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreșcdinte al Con
siliului popular municipal — 
a evidențiat bilanțul rodnic și 
importantele realizări econo- 
mico-sociale din municipiul Pe
troșani.

In contextul acestor realizări, 
unitățile economice, de con
strucții, prestatoare de servi
cii și comerciale, din subordi- 
nea Consiliului popular muni

Consiliul

municipiului
cipal, au încheiat anul 1971 cu 
rezultate deosebite. Realizarea 
și depășirea principalilor indi
catori de plan constituie o do
vadă a faptului că toate uni
tățile au reușit să satisfacă în 
bune condițiuni cerințele și so
licitările populației.

Ca urmare a realizării și de
pășirii de către toate unități
le a indicatorilor de plan și a 
beneficiilor planificate, a ce
lorlalte surse de venituri, Con
siliul popular municipal a în
cheiat anul 1971 cu rezultate 
bune și în ceea ce privește e- 
xecuția bugetară, atît la veni
turi cît și la cheltuieli, astfel 
Incît s-au asigurat toate con
dițiile materiale și bănești, ne
cesare bunei desfășurări a ac
tivităților de învățămînt. cul
tură, sănătate și ocrotiri so
ciale, a administrației locale de 
stat.

In perioada analizată, o con
tribuție deosebită în rezolva
rea problemelor de interes ge
neral. și-au adus deputății, or
ganizațiile de masă și obștești, 
conducerile unităților economi
ce și a instituțiilor, care au 
mobilizat cetățenii, la execu
tarea lucrărilor patriotice de 
înfrumusețare și gospodărire a 
localităților. Valoarea acestor 
lucrări, se ridică la 69.000.000

lei

ob- 
re-

r DIALOGURI
COTIDIENE

Irapează in mod 
dai ochii pentru

Instruirea 
echipelor 

de control 
obștesc

Pentru a-și îndeplini cu com
petență și responsabilitate socia
lă, funcțiile Ce i-au fost confe
rite controlului obștesc, miercuri 
26 ianuarie, a.c., a avut loc la 
Casa de cultură din Petroșani, 
instruirea periodică a echipelor 
de control obștesc din cadrul 
organizațiilor sindicale din Va
lea Jiului. Instruirea organizată 
de Consiliul municipal al sindi
catelor, a orientat activitatea e- 
chipelor de control obștesc spre 
principalele probleme ce le ridi
că în prezent diferitele sectoare 
de deservire publică din muni
cipiu.

lei, <~cea ce reprezintă 500 
pe cap de locuitor.

Cu toate rezultatele bune 
ținute în 1971, sesiunea a 
liefat că în activitatea comi
tetului executiv și mai ales a 
întreprinderilor tutelar,. au 
existat și deficiențe.

In cadrul dezbaterilor pur
tate pe marginea proiectului 
cu privire la adoptarea planu
lui economiei locale pe anul 
1972, deputății și invitații care 
au luat cuvîntul, au evidențiat 
rezultatele bune obținute, luînd 
în același timp o atitudine com
bativă, față de lipsurile ce au 
avut loc în activitatea unor u- 
nități economice locale și au 
făcut propuneri concrete pen
tru îndeplinirea indicatorilor 
pe 1972.

Din cuvîntul vorbitorilor s-a 
desprins cu claritate faptul că 
nerealizarea unor indicatori e- 
conomici și financiari a unor 
prestări de servicii, golurile în 
aprovizionarea populației cu 
mărfuri și slaba calitate a unor 
produse Și lucrări efectuate, re
flectă lipsa de preocupare a 
conducerilor unităților în res
pectarea indicațiilor și a mă
surilor adoptate în sesiunea de 
aprobare a planului economic 
pc 1971, cit și a altor indicații 
stabilite pe parcurs.

Vorbitorii au arătat că aces
te unități nu au asigurat cele 
mai bune condiții pentru rea
lizarea ritmică a planului și 
o eficiență ridicată, bazată pe 
folosirea chibzuită a fonduri
lor fixe, a mijloacelor circulan
te și a timpului de lucru. Nu 
s-a acționat hotărît în privința 
reducerii consumului de mate-

-------*------

Un nou 
patinoar 

Ia Petrila
Transpunînd în viață propu-’ 

nerile cetățenilor din orașul Pe- 
trila, serviciul de gospodărie 
din cadrul Consiliului popula» 
a construit prin muncă patrio
tică un patinoar situat în apro- 
pierea Școlii generale nr. 2 din 
cartierul 6 August Lonea. Avînd 
o suprafață amenajată de circa j 
200 mp noul patinoar este în
zestrat cu lumină electrică și in
stalație de apă pentru recondi-, 
ționarea stratului de gheață. 
Dintre cetățenii și deputății ca
re au contribuit la amenajarea 
lui amintim în primul rînd pe 
Septimiu Frîncu, Dumitru 
Grunță, Ghcorghe Popa, loan 
Mărgulescu, Mihai Metczer, 
Iosif Feher, precum și un număr 
marc de elevi dc la Școala ge
nerală nr. 2.

Acest patinoar va fi folosit 
in anotimpul de vară pentru 
practicarea jocurilor dc volei 
și a tenisului dc cîmp.(Continuare in pag. a 3-a)

Cornel HOGMAN

nud, pur și eloc-

★

Traian MORAR

(Continuare In pag. a 2-a)

ce e acela „casetofon" și .top' 
dar îl confunzi pe Einstein cu 
Eisenstein, sau poate, nici n-ai 
auzit despre ei — ,nu prietene 
matur, care arunci, fără știin-

V. TEODORESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

Liniște pc Jiu in sus...

Foto I Ion LEONARD

Fascinație
pc care a făcut-o acest .pio
nier al unui aparte teatru 
modern’ (care, in treacăt fie 
zis, n-are nimic comun cu 
muzica folk) in poezia româ
nească, de la Văcărești la 
Blaga, cu .adagio’-ul răs
colitor al „Ciobanului care 
și-a pierdut oile’ — ne-a pur
tat intr-o stratosferă care nc 
tăia parcă respirația, ne-a 
făcut pe toți cei din sală (și 
iniei și mari), la coborirea de 
pe... aripile baladei, să sim
țim, alături de solist, cu ade
vărat, poezia. Și ciutul, așa 
cum era el, și cum ar mai 
putea să fie, despovărat de 
balasturi, ' 
vent

tință cu acest om parcurgînd o 
singură știre de ziar:

„Ieri, 9 decembrie 1971 in 
cursul schimbului II, minerii sec
torului IV de la mina Vulcan au 
reușit să obțină un nou și impor
tant succes in activitatea lor : 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan ce le-au revenit pe a- 
cest an,.. In perioada 1 ianuarie 
- 9 decembrie 1971, colectivul 
vrednic al sectorului IV a extras 
din abataje aproape 15 000 to
ne de cărbune peste prevederile

Ceea ce te 
deosebit cînd — 
intiia oară cu Virgil Ursu e faci
esul său oriental. Frecvent, mai 
ales cind oboseala-i gota să-l 
doboare, cite un rictus îi înflo
rește cutele din colțurile gurii și 
atunci încrețiturile de lingă ochii WM1WW„V ,------ -------
puțin migdolați se desfac în e- p|anu|u;. Condus cu competență 
vontoi către Umple. Fruntea inol- 
ta, bombată ii dă chipului — moi 1 grsUf sectorul IV - cel dinții din- 
mult rotund decit prelung, cu I   .
profilul fin, discret, o distincție 
aporie... De la jumătatea lor, 
sprincenele stufoase iși schimbă, 
curios, direcția spre lateral și în 
sus, fringindu-și arcuirea cind o- 
mul nostru explică cevo - să 
zicem — și vrea săi fie pricepută 
vorba. Șiragurile dinților se dez
văluie des și asto face ca suri- 
sul lui să nu-și piardă niciodotă 
o anume nuanță amară...

Nu-și prea află locul in scaun 
și totul intr-insul pare că îmbină, 
în ciudot amestec, calmul cu ne
liniștea...

Dar cine-i Virg? Ursu ?
Intr-un fel, poți să faci

ție tehnicianul comunist Virgil

tre colectivele similare ale Văii 
e I Jiului care obține o asemenea 

performanță - iși datoroște suc
cesul strădaniilor și abnegației cu 
care s-au achitat de sarcinile de 
producție încredințate, brigăzile 
de frontaliști conduse de minerii 
Gheorghe Enache și losif Cos- 
tea..."

Do. asta înseamnă să-l cunoști 
intr-un fel... Dar intr-altfel ? Pen- 

I tru a-l prezenta n-am să aleg 
dintre intimplările mele cu nea 
Ursu nici una cu suspens-uri cum 
se spune, nici cea in care și-a 

! salvat ortacul din ghearele morțil, 
nici cea in

■ din primejdia prăbușirii iminente;•?-

I

care a scos ortul

nu, voi reproduce doar un dialog 
aparent banal - surprins de cu- 
rind in rampa puțului -, dintre 
șeful de sector și unul din bri
gadierii săi, Nicolae Enache, su
părat foc că la un schimb nu 
merge treabo...
- Tovarășu’ șef, așa n-o scoa

tem la capăt... D-opăi cu ăsta... 
Nu zic, e miner bun, da1 nu-i 
strunește cum trebuie...

— Măi Nicule, fii atent aicia, 
apoi să facem așa, să fie bine, 
nu să sărim colu‘...

— Apăi, să lămurim o dată, ce 
poștele... Nu de om domnos am 
nevoie, ci de unu’ iute, țigănos...

— No, uite care-i socoteala, 
să discutăm cinstit, uite-ascultă 
aicia... Tu dacă spui, spui intr-un 
fel, oltu1 spune-ntraltul'... Ascul
tă aicia, Nicule... Ce vede ochii, 
crede inima... Dacă te duci tu. 
cu capu1 tău acolo, o să dezlegi 
nodu’, așa-i ?

— Da’ Străchinaru ăla e mai 
bun ca un miner de-al meu...

Făcea aluzie, după cum mă 
ducea gîndul, la un băiat bun 
din altă brigadă pe care și-l do
rea ca șef de schimb, exagerin-

Dacă știți, numai dacă știți 
și ați simțit vreodată in viață 
„conformaiia' primelor clipe 
de fericire după îndelungi zi
le de durere, cfnd plasma 
visului rău s-a făcut țăndări 
și momentul, mult așteptat, 
e împănat cu ochi de haos și 
ginduri care nu se mai zbat 
inutil și nu se mai contrazic, 
numai in acest caz, zic, veți 
putea să vă explicați — și să 
înțelegeți — ce este aceea 
fascinație mută... Mă încer
cau, atunci, deunăzi, țintuit 
in fotoliu, cînd peste întrea
ga sală se așternuse paloarea 
surdă a întoarcerii in sine — 
și nici măcar unul dintre a- 
tî|ia liceeni, pe care, să fiu 
iertat, îi consideram ahtiați 
doar după „Manii/ Blue", Rod 
Steward sau... „ Aphrodite’s 
Child" nu putea să scape din 
plasa de lumină, poezie și 
dor .albastru", dizolvate pes
te ei dc un „trubadur mo
dern" nemaiintilnit — niște 
sentimente pe care le-am mai 
trăit, pinu acum, numai o sin
gură dată, cindva, demult, 
cînd, copil fiind, am fost dus 
la circ... Nu — tinere, care știi

anatema' discreditării 
peste tineretul studios de azi, 
1>e care-l „vezi" insensibil la 
frumos, adorind, după dum
neata, broaștele riioase și căl- 
cind in picioare florile — nu, 
nu sînt penibil.1 Știu ce zic.' 
Seara fascinantă, de adevăra
tă euforie, pc care ne-a ofe
rit-o recitalul-unicat al lui 
Tudor Gheorghe, promenada

Mulțumiri elevilor Liceului 
Petrila pentru inițiativa invi
tării acestui artist „en vogue’ț 
pentru cunoașterea .pironaru- 
lui“ Romulus Vulpescu. Mul
țumiri și... așteptăm ca și al
te personalități marcante ale 
culturii românești să fie oas
peți ai Petroșaniului.
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In fiecare zi din viața de pionier 
o faptă demnă de un viitor comunist

1 Din penlru
TAL E N T

I
In hale, duduitul obișnuit al 

mașinilor u reintrat tn ritmul 
obișnuit. E cald și e bine. Lu
mina albă, puternică ce pă
trunde din toate ungherele, te 
face să-|i imaginezi cu greu 
câ afară e incă întuneric. Și 
totuși, pe Aurel Mareș nu-l 
vâd. L-am căutat la puful cen
tral. prin ateliere, l-am cău
tat la birou. Peste tot mi s-a 
spus. .Acu’ a fost aici.'" A 
fost ? 1 Ce simplu sună. Alerg 
la puful est 2. Echipa care lu
crează la montajele cabluri
lor mă asigură: .Acum a co- 
borit in mină, acum citeva mi
nute". Poate nu-i o regulă, dar 
fn situația asta, apelezi la no
tes. Transcrii imagini care 
dintr-un motiv sau altul sfnr 
esențiale.

Derulez filmul anilor,
cetez atent imagine cu ima-

dor eu nu

cer-

.Omul carc-și iubește mese
ria — îmi spunea Aurel Mu
reș — în pasiune, in trâirea 
fierbinte, mereu tensionată, 
pune totul, adică tot ce are 
mai bun. Poate câ dezamă
gesc pe undeva,
mi-am propus să ajung o so
mitate inginerească. De aceea, 
cînd am terminat profesionala, 
n-am 
m-am aj. at in patul lui Pro- 
cust. ~ 
bine, cred câ meseria este a- 
devărata mea chemare. Am 
transpirat, mai transpir și a- 
cum, poate mai mult ca înain
te. dar trăsătura fundamen
tală rămine neștirbită. Mina 
nu-i farmacie. mai ales pentru 
noi, mecanicii. Sintem un fel 
de .aghiotanți ai minerilor'. 
Da' nu ne lăsăm. Sute de ki-

avut sentimentul că

Ba, dacă mă gindesc

gfne și mâ trezesc fără să 
vreau față in față cu o consta
tare poate neașteptată : Aurel 
Mareș, inginerul șef mecanic 
al minei, e un tînăr. Nu știu 
cifi ani are, dar ceea ce știu 
despre el este o sujicientă 
călăuză in drumul pe care mi 
1-ain propus. In 1954 se afla 
electrician la Lupeni, tînăr ab
solvent al școlii tehnice de 
cărbune; cițiva ani mai tîrziu, 
sludent, apoi inginer Ia Dilja, 
ia Petrila. O evoluție simplă.

Pe un alt plan, imaginile 
sini ia fel de simple : un băr
bat voinic, cu mers grăbit, 
privire vioaie, inteligentă, as
cunsă sub o frunte netedă, 
dincolo de care se întrezăresc 
frâmintări. gînduri. Să las 
laptele să vorbească. Am citit 
undeva : Ca să te simți un om 
realizat, nu-i nevoie să te cu
noască toată lumea. Nu e, de
sigur. ceva neobișnuit. In mod 
sigur nu. Munca poate fi de
finită prin ceea ce are ea mai 
nobil și mai frumos, ca un act 
eroic.

V_____________

lometri de rețele electrice, 
conducte de aer și apeducte, 
mașini de toate felurile și nu
anțele"...

Inginerul Aurel Mareș, șe
ful mecanic al minei, este du
pă afirmația cuiva: .un pion 
cu creier electronic, care răs
punde de întregul puls al ex
ploatării". Din ’64, de cind a 
tenii la Pelrila, „nu s-a mai 
dat jos din șa" (adică a trăit 
numai și numai in lumea ma
rinilor, a oamenilor, sub ten
siunea răspunderii). Cind este 
vorba de colaboratori, adică 
de .ortaci", cum ne este o- 
biceiul să spunem, Aurel Ma
reș nu ezitai

— Nicolae Ambruș, Silviu 
Popa II, Dumitru Dănescu, 
maiștrii Iosif Șteiner, Aurel 
Sălăjan, mulți, foarte mulți, 
sini talentați. Eu, la origine, 
am fost electrician. Meserie 
tradițională, înrudită cu mun
ca mea de
găsit locul potrivit, au trecut 
citita ani buni. Am învățat 
singur să-mi respect meseria,

acum. Pînă mi-am

munca asta rnâ fascinează, 
dar, sincer să jiu, n-am putut 
verifica niciodată, pentru pro
pria-mi liniște, in ce niâsurâ 
pasiunea e acoperită și de ta
lent. Un meseriaș bun face in
fimi mai mult decît un artist 
mediocru. In zona intimă a 
aspirațiilor unui tînăr, munca 
ar trebui să răminâ ca o sta
tuie la care să se întoarcă 
mereu pentru a se desfăta, nu 
ca să se .închine" la ea. Sini 
destul de realist, ca să-mi dau 
scama câ nu e obligatoriu să 
devenim, toți „celebrii". Păca
tul nostru, al tinerilor de as
tăzi, chiar și atunci cînd a- 
vem o limitată .cultură ge
nerală' — e că, uneori, ad- 
mirind piscul unui munte, ui
tăm că, de fapt, el face parte 
din munte și că dacă n-ar e- 
xista muntele, n-ar exista nici 
piscul. Mulți tineri de la noi, 
mă refer la mină, fac lucruri 
inutile, de multe ori macină 
in gol. Pe mine nu anonima
tul mă sperie, ci mediocrita
tea. Icnea. Sintem aici peste 
1 000 de tineri, citeva sute în
vață la seral, alții la școala 
de calificare, și asta mă bucu
ră. A învăța este, mi se pare, 
una din dovezile cele 
locvente că te afli in 
legătură cu prezentul, 
rințele lui, cu viața...

Pe inginerul Aurel 
l-am întilnit In mină, 
un drum lung, un drum să-i 
ajungă și unui mărșăluitor, 
și asta din dragoste pentru 
meserie. El se socotește un 
om foarte tînăr, fiindcă n-a 
avut timp, in ciuda unei bio
grafii extrem de dense, să-și 
facă un bilanț. Are insă o ca
litate : voința.

Nimeni nu poate afirma că 
dorința de a fi tu însuți, de 
a lăsa un semn, o amprentă 
personală fn neîntrerupta miș
care a vieții, care să-ți îngă
duie să revii mereu acolo un
de ffi este menirea, nu este 
un sentiment profund ome
nesc. Nu trebuie să fii, pentru 
asta, un om excepțional. Poa
te nici măcar foarte bun. Tre
buie să ai numai ceva care 
să merite a fi incrustat pe 
răbojul existenței: conștiință, 
dragoste față de meseria alea
să. dăruire și... demnitate.

Și Aurel Mareș, este unul 
din oamenii zilelor noastre — 
comunistul.

mai e- 
strfnsâ 
cu ce-

Mareș 
Făcuse

Dem. D. IONAȘGU

_______
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Atît în mină, la abatej, cît și la ziuă, maistrul miner Alexandru Pînzaru sc dovedește 
un sfătuitor apreciat.

Iată-| in clișeul nostru, după ieșirea din șut, confesind cu un membru al brigăzii mine
rului Jcnică Năstase de la mina Uricani. Foto ; I. LIC1U

DIALOGURI COTIDIENE
(Urmare din pag. I)

du-i, probobil, cu ceva, calități
le pentru a primi mai repede a- 
sentimentul șefului, aprobarea 
.rocadei"...

— Du-te anume mă, Nicule, do-

zindu-mă pe-oproope, deși-mi 
păreo că-și mărturisește mai 
mult lui însuși:

Atita vorbă, că le doaie și 
gitu' ; lucrurile minei is iare-laie 
delicote... Aici la noi e omul cu 
o mie de fețe... Și nu-i ușor sa

„Mi-a plăcut mino, osto-i... Ceea 
ce gindești poți proiecta... Și 
mergi pe urmo-n adincuri și poți 
să transpui totu-n fapt... Și ce 
știu eu ? Poote că-i și altceva...
Da’ os(a-i cea mai more bucu
rie, munca... Și - nu, nu, să nu 

...I e nevoie
să te socri-

In contextul creat de trans
formările care au loc în (aia 
noastră, cea mai tînâră gene
rație ■,< află alături de între
gul popor, fiind ruta oricând de 
fapte mărețe, unele chiar peste 
puterea Și priceperea lor. Dă
ruirea de sine, atît de proprie 
copiilor, pasiunea lor de a sâ- 
vîrși fapte pline de umanism 
sini doar două din calir.ițile 
ce-i caracteriza. / j pe pio
nieri. Atunci, in momentul a- 
cela festiv, cînd primește cra
vata roșie, pionierul cu o voce 
emoționată se angajează în fața 
tuturor că Va deveni un fiu 
de nădejde al patriei.

Cu o satisfacție ce nu poate 
fi descrisă în cuvinte, o pio
nieră din Lupeni — eleva Korin 
Schiller, de la Școala generală 
nr. 3 — a povestit colegilor ei, 
la propunerea învățătoarei, des 
pre o faptă frumoasă ce a să- 
vîrșit-o în zilele trecute. O fap
tă, poale neluată în seamă de 
alții, dar cu adinei semnifica
ții. Pe stradă, in f. ta ei, a a- 
lunecat un bătrîn. Deși știa că 
prea mare sprijin nu-i poate 
acorda, pioniera. îndemnată de 
buna ei cuviință nu a înlîrziat 
să-i vină în ajutor. Sfioasă, cu 
pași mărunți, s-a apropiat de 
omul căzut, i-a întins mîinile 
ajutîndu-1 să se ridice și să 
părăsească locul alunecos. Mul
țumirile sincere primite din ini
mă nu au întîrziat. Mai mult 
chiar, drept recunoștință pen
tru serviciul adus, vîrștnicul a 
dorit s-o răsplătească pe mica 
școlăriță cu o sumă de bani.

refuzată, bineînțeles, ia .. u.cni 
dintre cei mai cuviim insj. Nu 
răsplata materială a îndem
nat-o pe pionieră să săvlrșească 
o faptă umană.

Pionierul a.ihail Popescu, dm 
clasa a VI a C de la Șcc.ila 
generală nr. 5 Petrila, nu a e- 
zital să acorde un neprețuit 
sprijin unei bătrîne. mobilizată 
in pal din cauz.a unei boli. In- 
conjurind-o cu multă căldură 
sufletească, pionierul a ajutat-o 
in treburi gospodărești de stric
tă necesitate in timpul ic ii, 
începînd de la tăiatul lemne
lor, conlinuînd cu efectuarea 
cumpărăturilor și a . urâțeniei 
in locuință. Grija față de cr-i 
în virslă, respectul față de cei 
împovărați de ani, cu tîmplcle 
argin'ii, sînt comportări ce ca
racterizează tot mai mult pio
nierii noștri.

Asemenea fapte umane, earc 
se petrec în fiecare zi, dove
desc că cea mai tînără gene
rație - pionierii — este du- 
cată astfel pentru a fi gata ori
când să traducă în viață în
demnurile comandanții<>r->n- 
structori, ale părinților și or
ganizației de pionieri. Pe mar
ginea lor semnalăm o dublă sa
tisfacție atît a părinților si e- 
d'icatorilor care Ic îndrumă pa
șii, zi de zi. cit și a oameni
lor din jurul nostru, din so
cietatea noastră socialistă.

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului municipal 

al Organizației pionierilor

Iată, tinere, Oaspeți
unde te conduce
NECHIBZUINȚA!
Cu siguranță, în acea zi cînd 

se întorcea de la uzină, sudo
rul Nicolae Cadea, după ce a 
colxirit din tren in stația de 
la IscTOni și se îndrepta liniș
tit spre casă nu știa că numai 
peste ci leva ceasuri se va afla 
intr-un salon al spitalului din 
Petroșani unde, doar prin efor
turile medicilor i-a fost salvată 
viața. De cele întâmplate 
acea zi nu era cu nimic 
novau Vina aparținea altora, 
.întâmplările" începuseră 
mult înainte de înapoierea 
acasă-

In 
vi- 
iar 
cu 
sa

★

Tînărul Jurca Munteanu, din 
Jscroni, In vîrstă de numai 17 
am, a întrerupi școala in clasa 
a VI-a. Fără să se angajeze 
fn cirnpul muncii (munca, ase
menea cu învățătura i se părea 
prea grea) a preferat să vaga
bondeze, prilej cu care în sinea 
Jui s-a cuibărit ideca că poate 
ti ăi după cum vrea, că poate 
săvirși orice fel de fapte. .Prie
tenii" pe care îi frecventa l-au 
învățat, de timpuriu, gustul pa
harului și o dală cu acesta, 
gustul plimbărilor prin Vale.

Cu ocazia unei plimbări, ti- 
nârul 1. M. a cunoscut o fată. 
Dîndu-și repede seama că bă
iatul nu-i poate oferi o prie
tenie sinceră care să stea la 
baza unei căsnicii durabile, fata 
]-a refuzat. ..Îndrăgostitul" a re
curs la metode din cale afară 
de ncadmise, între care, pe pri
mul loc s-a situat forța. îm
preună cu fratele său a iscat 
o bătaie în care victima prin
cipală a fost nevinovata fată. 
Adăpostită Intr-un tîrziu de 
elțiva vecini, victima a scă
pat, nu fără a te cu le-

ziuni corporale grave. Cei doi 
huligani nu s-au mulțumit cu 
alila, și, urmărind fata la lo
cuința vecinului au încercat din 
nou să ajungă in fața ei pen
tru a-și continua actele de a- 
devărată bar. rie la care s-au 
pretat

In acest moment, sudorul Ni
colae Cadea se întorcea acasă 
după o zi de muncă. Ajuns la 
locul cu pricina, ințelegînd că 
motivul care a adunat atita lu
me in fața casei vecinului său 
nu putea fi decît unul ieșit din 
comun, și-a făcut loc prin mul
țime și, hotărît, a intervenit 
pentru restabilirea liniștii și or- 
dinei publice. Indignați de fap
tul că victima lor se afla deja 
la adăpost unde i se acordau 
primele îngrijiri, ca și de fap
tul că un străin «se amestecă" 
in treburile lor, huliganii și-au 
îndreptat atenția înspre Nicolae 
Cadea. Au urmat citeva lovi
turi surde și chiar unele lo
vituri de cuțit, după care, cea 
de a doua victimă a trebuit 
fie transportată de urgență 
spital.

★

să 
la

Cazul de mai sus pore a fi 
unu] simplu, un caz peste care 
s-ar putea trece cu vederea. 
Faptele săvlrșite de cei doi ti
neri — frații Jurca și Ioan 
Muntean — sini însă deosebit 
de grave. Aflați la un pas de a 
săvirși o crimă, cei doi huli
gani vor fi aspru trași la răs
pundere In fața legii, pentru 
tentativa săvîrșilâ.

Iată, tinere, unde le poate 
duce vagabondajul, alcoolul !

Avram HOBAN
răpi tan de țn^i4

uă-trei zile acolo la el, cit o știi fața la fiecare... Asta nu-i notezi. los-o drocului
fi nevoie, că nu mori... Și zi-i : de jucăree..,. Ei, lot ii bine că să doi totul ce mai,
No, bă, uite, cinstit, de ce nu m-acomodez repede, simt și cmd fici, osto-i..."
se lucră aicia ? Și hai cu el de trebuie să-l ințeleg pe om și jir
mină și la mine... Și dacă n-o să cind săi ta i piuitu' dintr-odato,
foci din el om, atunci iți voi da-n no, hop, |pin’-oicia I... Tocmoi 

nu poți să doi cu bi-
Cind l-am 

Ursu,
intilnit 

, era laloc pe cine vrei tu... .asta-i hiba, pe neo
-... li miner bun el... Da’ din 

ce-i dai omului, nu trebuie să și 
fie de Io el ? Străchinaru ăla...

- Uite ce-i Nicule... Doc’ ar fi 
să lucri numai cu spuma oame
nilor, n-or mai fi nevoie nici de 
mine, poote nici 
oșa-i mă ? Noi, 
s-avem grijă să-mpărțim necozu’, 
să iasă bine...
- ...Eu știu ?!?...
- Tocmoi de-oia, măi Nicule, 

să-i aducem pe toți în rind cu 
noi... Du-te cu copu’ tău ocolo 
și-o să dezlegi nodu’... Uite, și-o 
să fii și tu cu sufletu-mpăcat... 
Mă Nicule, mergi două-trei zile, 
că nu code inelu’.de pe mină, 
că n-om nici eu, n-oi nici tu...
- ...Bine, tovorășu’ șăf...
...Și s-au despărțit. Rămas pe 

loc, neo Ursu - către mine, vă

de tine, măi, 
deocamdată,

și gazde
Printre alîția alți flucluanți 

care vin și pleacă, anul tre
cut s-a întîmplat să vină pe 
meleagurile noastre și numi
tul loan Rusneae, un om în 
toată firea, în plenitudinea 
forțelor fizice, aflat în căuta
re de slujbă. Dar, deși porți
le multor unități economice 
îi erau deschise, I.R. nu a 
găsit nici ’«a ■■ ’•'iu. Nopți
le și le petrecea prin mai 
multe stații OR (gazde pri
mitoare !) iar ziua, prin lo
calurile TAPL (gazde, ce să

mai vorbim, și mai primitoa
rei). lnlr-una din zile, in timp 
ce era găzduit de responsa
bilul și personalul bufetului 
„Jiul" din centrul Petroșaniu- 
lui, văzînd un client în stare 
de ebrietate (găzduit și el, 
pînă avea să se trezească), 
I.R. i-a luat sub formă de 
„împrumut definitiv palto
nul, împreună cu care a dis
părut.

Și uite-așa, am amintit fel 
de fel de lucruri, din care 
mai mulți au cîte ceva de 
învățat...

clu poc-poc mereu, co din rău 
■sa- iasă binele... lotu-i să le iei 
pe toate pe-ndelete, să nu te 
pripești,;."

Nu i-om amintit nimic de dia
logul înregistrat pe banda mag
netofonului. poate că l-ar fi su
părat, cumva... mai știi ? Dar 
l-om întrebat dacă-i intotdeauno 
otit de calm, așa de sigur pe si
ne, pentru câ nu mi-l puteam 
închipui ridicînd, peste o onumi- 
tă măsură, tonul, luind, odică o 
notă mult prea sus decît se cu
vine. „De fire-s ca benzino, mi-a 
răspuns. Cind mă doare ceva, 
m-aprind, explodez, dor am răb
dare cînd simt că trebuie să-l 
foc pe cineva să vodă neapărat, 
fără de care n-or fi întreg, ar fi 
mai sărac... Tolu-i să-l duci pe 
omu* tău cu gindu* exact acolo 
unde ești convins că-i bine s-a
jungă. Că-s tare-tare delicate pro
blemele minei... Și, uite, sincer, 
mineru’ e cel mai mare inovator. 
El născocește atileo care nu se 
văd, cind nu vrei moi cu samă, 
do’ oamenii cu vechime știu că 
și cum pui o armare, moi in jos, 
mai in sus, nu-i de jucăree... Is 
tare inventivi, minerii"...

Nu preo are chef să-mi vor
bească despre propriile invenții 
care, in cei douăzeci de ani de 
cind s-a perindat pe la toate, mai 
toote locurile de muncă din sub- 
teronul minei Vulcan, au fost de 
atita folos la duroreo „lucrurilor 
frumoose", cum ii ploce să se 
exprime... Nu insist, deși-s ispitit 
s-o fac... Dor prinde firul altui 
gind care-l obsedeoză - vad bine 
-, altfel n-ar privi așa concen
trat intr-un punct, undeva, și n-ar 
pronunța cuvintele șoptit, între
rupt, de parcă le-ar expira :

ultima dată 
dispecei, in 

cabină, „pe fir" cu subteranul...
- Halo, blocu’ opt ?... Mă, da’ 

fă-mi legotuio buna I... Halo, mai 
Rițule, tu ești, do de unde voi- 
bești ?... Mă, ce-i cu porcăria aia 
de metan ?... Mă, Rițule, nu mă 
fă să stau co pe spini !... Do, 
pă’ bun înțeles... Mă, metonu-i 
metan, chior de-am sta cu tot 
sectoru’... (Și tot trebuia pus iu
tii incă un ventilator co să scoa
tă tot metonul afară, și door o- 
poi putea reîncepe lucru). Cum? 
Păi mi s-o spus c-o mers (se re
ferea Io unul dintre ventilatoare
le in funcțiune)... Unu’ ziceo... 
Ei, și cit mai este ?... (concentro- 
țio de melon, adică)... No-i bun 
atuncea... Aho ! Io dă-l la tele
fon... Ce-i baiu’ Matei ?... Ai 
manșonat bine ? la dă-l pe Ri- 
țu... Băi, Zăgăianule, moi măsoa
ră cablu ăla... Mă, urmărește spe
cial treaba asta, să nu s-opreos- 
că ventilatoarele... No, ce-ai fă
cut ? Ai rezolvat-o ?... (Nu-mi dau 
seama ce...) ...Halo, no, ouzi oi- 
cio, interceptează faza aia și izo- 
leoz-o... Ascultă, măi Rițu, să 
foci dirijarea ca schimbu’ trei să 
poată tăia... No, bine, mă... Nu 
pierde timpu’... Noroc !... Băi, fii 
otent aici... Âio să lucre acolo... 
Noroc”. Pfu, răsuflă ușurot. Su- 
ride... Nu mie. In jur - nimeni. 
Poqte-I are-nainte, aievea pe 
„olteanu’ ăsta", de Grigore Ză- 
găianu, prim-maistrul lui care 
„face cit unu și jumătate...” Cind 
acesta s-o angajat ca vagonetor 
nea Ursu era prim-moistru, l-o 
învățot meserie, l-a crescut, l-o 
trimis Io școală, iar acum... Neo 
Ursu suride... Poote că fără s-o 
știe, o loce pentru sine. Iși îngă
duie pentru o clipă - o... jucăree 
nevinovată.

Si totuși, era sesizabil9 r ~

Din nou aflăm despre fapte diverse care nu fac cinste 
unei anumite grupe de vîrstă, și care aduc iarăși în discu
ție o relație dintre tineri : colegialitatea. Fiind colegi de 
cameră, loan Amos și Pavel loncscu se împăcau destul de 
bine. Nu lipseau, din relațiile lor zilnice, faptele prii: care 
își acordau reciproc sprijinul, astfel ca viața lor la cămin 
să devină cît mai plăcută.

Toate bune pînă într-o zi, cînd loan Amos care i-a 
inspirat toată încrederea colegului său, i-a sustras acestuia 
buletinul de identitate și carnetul C.E.C. Ajuns în posesia 
lor, s-a prezentat la cea mai apropiată unitate C.E.C. de 
unde a ridicat o sumă apreciabilă iar apoi s-a „volatilizat", 
încă o dată constatăm, deci, că această frumoasă relație de 
prietenie — colegialitatea — nu trebuie împinsă pînă la ase
menea imprudențe.

Păgubașul a fost, așadar, imprudent. Dar salariatele 
de la ghișeu ?

— Și căsătoria asta e uneori ca la ,.loz in plic"... Tragi și...
— Așa c !... Mie mi-a ieșit „mai trage o dată"......

G. ARDELEAN, Vulcan

I
I Răsfoiam — poate întrucâtva 

contrariați — in biroul pro- 
Icurorului Ștefan Szbke, dosa
rul nu prea voluminos al unui 

(delapidator oarecare. L-am nu
mit oarecare nu pentru că am 

I intenționat să imprășliein pes
te numele celui pe care ni l-am 

Iales „erou" al acestor rînduri.» 
_ cenușa anonimatului, ci doar
I spre a specifica, cu regret, din
■ capul locului, că dosare aproa- 
I pe asemănătoare
■ incă și altele pe i
I a amfitrionului i
■ ales însă pe cel

■ capul locului, că dosare aproa- 
-----x-r-‘---- 8 mai existau

; incă și altele pe masa de lucru 
............. i nostru... L-am

Iaies una pe cel al lui Vasile 
Guță, angajat al Cooperativei 
. .,Unirea" Petroșani, ca șef al a- 
_____ ' *ină nr.

I" 54 Petrila. De ce ? Poate doar 
pentru faptul că ni s-a părut

- -,ă ne aflăm în fața unui „caz" 
*■ - ’ le-

din care să 
; „com
plicații" laterale... Citeam.......a
comis infracțiunea de delapi-

Idare, prevăzută și pedepsită de 
articolul 223, alineatul 1, cu a- 
. plicarea articolelor 41 și 42 din 

I codul penal" și ne gîndeam la 
mobilurile care l-ar fi putut

- determina pe un lucrător coope- 
| ratist (să presupunem, cândva 
~ cinstit) să se abată de la dru

mul corectitudinii, să-și încalce 
| obligațiile de serviciu, să intre 
Iln conflict cu legea. Să fie vor

ba, pyr și fimgjy, float acea

presupusă inofensivă iresponsa
bilitate, invocată („Nu 
dat seama..., am 
n-am știut I") nu 
atari situații I ? Nu credem. Este 
exclus, pentru că Vasile Guțâ, 
ca angajat al unei unități co
operatiste, în deplină cunoștin
ță de cauză fiind (aceasta da
torită „vechimii" sale in munci 
asemănătoare), știa că are obli
gația să întocmească, pentru

mi-am 
crezut că..., 
rare ori, in

nor venituri personale in de
favoarea celor ale cooperativei, 
acea .forță motrice" lăuntrică, 
care determină, pe alocuri, în
călcarea legii, i-a ..impulsio
nat" lui Vasile Guțâ resortul 
(specific celor ce se cred mai 
presus de bănuieli și care-și 
închipuie că „prinșii" au fost 
.fraieri" sau nedescurcăreți) ra
pidei înavuțiri... Ce i se impută 
lui Vasile Guță? Aparent, nu...

nie 1971, același Vasik. Guțâ 
a reparat instalația electrică 
a motoretei cetățeanului Balint 
loja, însușindu-și 100 lei...

Altceva : la inventarierea ma
terialelor existente în secție, or
ganele de control județene au 
constatat (în 13—16 august 1971) 
un plus în... sertare de 435 lei. 
De unde-a apărut acest plus ? 
— a fost întrebat Vasile Guță. 
.S-o li inversat — transcriem

timp să creadă in justețea lor ? 
Mai ales cind cel bănuit de in
corectitudine mai are la „activ" 
și doua abateri de la regula
mente, flagrante nerespectări ale 
legilor statului I

Adăugind celor două infrac
țiuni de delapidare din avutul 
întreprinderii „plusul" (In nepu
tință de a fi justifi. ;) consta
tat, angajatului cooperativei 
„Unirea" Vasile Guță i s-a In

|„unireii ruuuțiuii, uu 
lelierului de mecanică fii

- ,ă ne aflam in fața unui .caz.- 
I destul de linear, fără „proble- 
Ime" sinusoidale, din c?’-*' c- 

poată fi extrase și alte

I
I

Cînd învestitura de încredere este călcată,
cu bună știință, în picioare!

mate serviciile efectuate, bonuri 
de lucru, iar pentru sumele de 
bam încasate sa elibereze chi
tanțe. Sînt „operații" simple, ca
re nu necesitau efori fizic sau 
intelectual — operații, insă, o- 
bligatorii. .Regulamentele"
operației îi erau clare și cu
noscute și u și ținut, printre 
„altele", scama de ele. Ce în- 
seai i „altele"? Dorința, nestă- 
XUjlU dyi^/jță de instișne a u-

co

mare lucru. E vorba, doar, de 
minuscula sumă de 300 Ici, 
transferată din „punga" între
prinderii in porlmoneul „subiec
tului" acestor rinduri. In ziua 
de 12 iunie 1971, fostul șef al 
atelierului de mecanică lină du. 
Petrila a vopsit motocicleta lui 
Victor Corcoveanu, percopind 
pentru această treabă 200 lei, 
fără a avansa clientului chi
tanță și bun; în ziua de 2â iu-

din declarația interogatului, a- 
nexalâ in uci lași dosar — pre
țui unitar iu unele articole, față 
de prețul inițial de la primi
rea acestor materiale sau la cal- 
imurea prețului unitar s-o ti 
r.reșit in rapoartele de produc
ție..." Deci, presupuneri. Un om 
nu știe precis de unde are bani 
in plus ! Poate, nici dacă ir fi 
fost In deficit n-ar fi știutl Pre- 
iijpiincri, jțjsU)jț;ări... Cuie urc

tocmit dosar pentru 
în fața instanței. ’ 
Și nimeni nu-și 
să se abată de 
ei...

Răsfoiam și ne 
înlrucîtva contrariați 
rul nu prea voluminos al unui 
delapidator oarecare. Vasile Gu
ță nu face parte din „tagma" 
infimă a m. :l-»- delapidatori 
care prvjj^iiiză avțjțyl stattț-

trimiterea 
Legea e lege I 
poate permite 
la prevederile

notam — doar 
dosa-

lul dc sume . . fața cărora să 
te cutremuri și pentru care le
gile sînt necruțătoare. Vasile 
Guță a furat din „buzunariu * 
cooperativei care i-a a- >
deplină învestitură de încrede
re, călcată ulterior in pic. ...e, 
o oarecare sumă de bani. i. a- 
devărat, poate că .atenția1 tra
tării intr-un articol de ziar, pe 
această temu, o merita un alti 
delapidator, ceva mai inveterat, 
mai periculos. Dar, să n gin- 
dim un pic. Vasile Guță poate 
fi considerat un ..începător în 
meserie ? Nu. Vasile Guț/Î 
„practică", desigur, de mul» 
timp acest „obicei". Că ibia 
acum a fost prins — e altceva. 
Dacă s-a „prdat" la „ciubucuri* 
mărunte și nu s-a putut ale.ine 
să culeagă din „stupina" coope
rativei citeva „doze" de „miere" 
tentantă, e firesc, poate, să na 
gfndim, acum, doar la prover
bul acela cu... oul, azi și... 
boul mîine ! Implicațiile mari 
ale unei delapidări mici sînt, 
în fond, probleme de semnifi
cații care, aparent, contează, 
mai puțin. Dacă intenționăm bâ(' 
reliefam, prin aceste rîndurjf 
aspectul favorabil al descope-f 
ririi unor delapidări (care, proJ 
babil, au fost mai mari), n-ara 
făcut-o nicicum pentru a în
cerca micșorarea vinei incul
patului. Delapidarea e delupU 
dare, vina e vină, pedeapsa va 
fi pedeapsă >
k v. r.
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Să ridicăm la o cotă superioară
activitatea economico—socială
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O îndatorire cetățenească și patriotică a tuturor
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videscu a ținui să sublinuzr fă 
din cric șase lucrări noi pc va- 

r.C.M.M.-ul le are dc rea
lizat în trime 
sint asigurate __ _
care din luna curentă.
firm — ne spunea dânsul — 
fă în momentul dc față, con
structorul arc condiții dc lucru 
atit la obiectivele nou ntacele, 
vit și la cele in curs dc exe
cuție’ (s n.). Recent, într-o a- 
nnlizfi, făcută între conduce
rile șantierului TC.M.M. și r 
Centralei, s-au fixat jaloanele 
directoare dc asigurare a con
juncturii dc lucru propice, mă
surile ce se impun cu terme
nele dc rigoare, pentru atinge
rea unui ritm corespunzător al 
pi tivității în perioada imediat 
următoare. Minuta din 14 ia
nuarie 1972 stipulează (sub o- 
bicctul racord C.F.N depozit 
tranzit Petrila): „...ampli 
tul sc predă parțial...** Sc poate 
trece la execuție imediat (s.n.) 
conform proiectului existent, a- 
sigurîndu-se finanțarea după 
primirea contractului ” In le
gătură cu recepția cărbune brut 
și silozuri noi de steril — am
bele de la preparația Lupeni — 
s-a stabilit, de comun acord, că 
amplasamentul se va pune ln 
dispoziția constructorului pînă 
Ia 31 ianuarie 1972 și acesta 
se află în curs de predare. Fi
nă la aceeași dată se prevede 
și predarea amplasamentului 
depozit carburant i-lubrifianți 
S.T.R.A. .Nu există lucrări fără 
documentare și finisare (s. n.), 
b conchis tov. ing. Boris Gu
țan Limită de finanțare există, 
tnsâ nti-i Urnită dc decontare 
Ia unele lucrări noi. și la care 
nrmeaza să fie primite contrac
tele.. ” ln legătură cu obiecti
vele instalația de extracție puț 
3 Uricani si instalația de ex
tracție Aninoasa sud, șeful ser
viciului diriginți-investiții C.C.P. 
ne-a specificat că s-a procurat 
cablu) lat de compensare încă 

delapidări din 
in special la 
industriale și 
serioase s-au 

activitatea ce-

ni prime și materiale, conse
cințe ale nerespectării discipli
nei în muncă, atît la nivelul 
sectoarelor de activitate, cît și 
al unor servicii de coordonare. 
.Astfel de deficiențe s-au ma
nifestat la I.G.L., I.G.C.. 1.1.L.,
S. D.E.E. și cooperația meșteșu
gărească. Și la unitățile comer
ciale și de alimentație publică 
s-au* constatat abateri, dintre 
care mai frecvente sînt cazuri
le de furturi și 
avutul obștesc, 
O.C.L. produse
T. A.P.L. Carențe 
manifestat și în _
'.or două șantiere de construc
ții, Grupul II al T. C. H. și 
i.L.H.S. care au executat lu
crări. ce nu fac cinste construc
torilor din Valea Jiului, cum 
sînt blocul 13 A din Vulcan, 
complexul cooperației meșteșu
gărești din Lonea și unele lu
crări de aducțiune de la Va
lea de Pești, unde nu au fost 
respectate documentațiile de e- 
xecuție și normativele de con
strucție. fapt care a afectat 
rezistența si securitatea obiec
tivelor amintite. O vină în a- 
-ceastă direcție o au benefici
arii și comisiile de recepție, ca 
și comitetele executive de la 
orașe, care n-au urmărit aces
te lucrări în diferite etape de 
execuție.

Unele lipsuri s-au manifes
tai și în rezolvarea probleme
lor gospodărești și de înfru
musețare a localităților. De a- 
c-eea, sesiunea a analiza! pe 
bună dreptate și aceste aspec
te propunând o serie de mă
suri. pentru îndrep*r>rea lucru
rilor în viitor.

Prezentând sarcinile mobili
zatoare ce stau în fața colecti
velor de muncă în acest an. se
siunea deputaților. a dezbătut 
ț; analizat cu aceeași atenție și 
responsabilitate indicatorii eco
nomici și financiari ai planului 
economiei locale pe 1972.

Ln cel de-al doilea an al ac
tualului cincinal, producția glo
bală totala a municipiului Pe
troșani se va ridica la valoa
rea de 2.55 miliarde lei, cu 123 
milioane mai mult decit în a- 
nu| precedent. In 1972 se vor 
realiza din fondurile de inves
tiții noi obiective industriale și 
Eocial-culturale printre care 
Ee numără un cămin cu canti
nă pentru nefamilis i la Lu
peni, un liceu industrial mi
nier ’.a Petroșani, modernizarea 
drumului național 7 A Petro- 
jani _ jieț și 66 A Uricani — 
Valea de Pești, complexul de 
deservire de la Petrila și bo- 
iangeria de la Livezeni.

In cadrul lucrărilor de inte
res turistic, se vor termina și 
âa in folosință hotelul de la 
Valea de Pești motelul Gam- 
brinus și teleseaunul din Pa
ring. va începe construirea te-

VESELIE
Pentru imbunatafirea 

difiilor de i iapă ale mi 
rilor nefamilifti ai întreprin
derii, Șantierul Valea Jiului 
ol T.C.M.M, și-a construit un 
cămin care a fost dat in folo
sința harnicilor constructori 
și montări in luna decembrie. 
Toate bune și frumoase 1

Ce le-a venit insă in gind ti
nerilor locatari proaspăt găz- 
duiți in cămin, Constantin San
du și Gheorghe Boghiceanu ? 
Jntr-una din zile s-au pus pe 
scandal și pe tăvăleală. Dez- 
lănfuifi cum erau, au trecut 

din decembrie 1971 (pr« văyut 
să fie obținut do constructor, 
după cum o accentuat dfnsulj 
și că acesta sc află pe șan
tier, însă colectivul T.C.M M nu 
lucre, i-fi aici, decit cu doi 
lectrieieni „și numai ia in 
tența noastră*' (cităm pe benefi
ciar). Tov. Guțan recunoaște 
că; ...,e adevărat că nu s-a 
asigurat la timp cablul lat. Insă 
anim situația c perfectă (N. N. 
c bine și mai tîrziu, dar nu
mai dc-nr fi așa I). Dar pînă 
la... cablu lat mai sînt la obiec
tul respectiv elitra de făcut ți 
nu se lucrează do loc...’ s. n.).

Intr-adevăr, există lucrări la 
tare s-ar putea desfășura o ac
tivitate apropiată de normal, 
sînt puncte de lucru care po
sedă interioare dc lucru cores
punzătoare, dar unde ritmul de 
execuție fie că-i caracterizat dc 
o încetineală nefirească, fie că— 
lipsește cu desăvirșire, în uncie 
intervale dc timp. Beneficiarul 
amintea, la data anchetei, că la 
stația dc comprcsoare Bărbii - 
teni, utilaje, stau nemontate și 
nu se pot rambursa... Un lucru 
bun dc interior s-ar putea rea
liza, în aceasta perioadă, la 
stația dc filtre Bărbăteni, și 
anume în zona dc la alimenta
rea cu apă. Să recunoaștem, 
condițiile atmosferice n-au fost 
prea vitrege... Și — spre deo
sebire de alți ani — există un 
front larg de lucru asigurat de 
anul trecut. Atunci dc ce sc a- 
vanscază lent lucrările dc la 
stația de ventilatoare puț 2 Li
vezeni sau cele dc Ia stația dc 
ventilatoare <lc la puțul Centru 
Petrila (aici nc-am interesat la 
fața locului și ni s-a spus că, 
din cînd in cînd, ar mai lucra 
pe acolo și unii constructori...), 
obiective extrem de urgente da
că ne raportăm la nevoile ex
ploatărilor miniere respective.

In planul pe 1972 al șantie
rului Valea Jiului al T.C.M.M., 
numai în ceea ce privește pe 
C.C.P. ca beneficiar, sînt înscri
se un număr de 119 lucrări 

lescaunului de la Straja — Lu
peni, obiective care vor oferi 
locuitorilor din municipiu și 
turiștilor în general, condiții 
excelente de cunoaștere a pei
sajului natura] al Văii Jiului.

Sarcini importante revin și 
unităților economice ale Con
siliului popular municipal care, 
in 1972, vor trebui să-și spo
rească producția în conformi
tate cu cifrele stabilite. Creș
teri însemnate sînt prevăzute 
și în planul acțiunilor patrioti
ce pe anul 1972, unde, în con
formitate cu hotărîrea adopta
tă in sesiunea din luna octom
brie 1971, trebuie realizat un 
volum de 70 271 000 Ici pe to
tal municipiu, din care 
24 569 000 lei în Petroșani. O 
sarcină de mare răspundere 
revine in această perioadă co
mitetelor executive in îndepli
nirea sarcinilor prevăzute în 
legea nr. 20/1971 privind con
tribuția bănească și în muncă 
a populației din municipiu.

Pe linia aprovizionării și des
facerii produselor agroalimen- 
tare și industriale, sarcini im
portante revin unităților co
merciale de pe raza municipiu- 
ai; care trebuie să realizeze o 
desfacere în valoare de 
870 000 000 lei, cu 71 700 000 lei 
mai mult decît în anul prece
dent

Volumul sporit al lucrărilor 
de investiții cere din partea tu
turor faciorilor, a comitetelor 
executive, beneficiarilor și pro- 
iectanților. a constructorilor, 
să asigure la timp toate con
dițiile necesare pentru ca cel 
puțin 25®/o din plan să fie rea
lizat în primul trimestru al a- 
nului.

In cadrul sesiunii s-a cerut 
sprijinul organelor județene 
pentru rezolvarea unor proble
me majore legate de termofi- 
carea Văii Jiului, și sistemati
zarea centrului municipiului de 
care depinde dez-voltarea vii
toare a Văii Jiului.

Dezbaterile ample și apro
fundate ce au avut loc în ca
drul sesiunii Consiliului popu
lar municipal au stabilit solu
ții practice de punere in va
loare in mod cît mai eficient 
și imediat a tuturor resurselor 
locale pentru organizarea supe- 
. ioară a activităților economi- 
o-sociale care privesc munici

piul Petroșani.
Comitetul executiv, sprijinind 

chemarea lansată de Consiliul 
popular al județului Hunedoa
ra, a adresat tuturor deputați
lor îndemnul de a munci și 
mai bine în acest an. de a a- 
duce la cunoștința tuturor ce
tățenilor din Valea Jiului hotă- 
rîrile sesiunii, preocupările ac
tuale și de viitor ale organului 
de stat. solicitînd sprijinul 
multilateral a| întregii popu
lații pentru traducerea în fapte 
a obiectivelor stabilite pe 1972.

peste mese — pe care le-au 
răsturnat, peste borcane 
le-a spart, peste paturi 
temute — le-au călcat 
picioare. Cum fapta nu a 
mas cunoscută doar de 
comisia de judecată a între
prinderii i-a aplicat lui Sandu 
o amendă de 500 lei, iar lui 
Bqghiceanu 300 lei. Să se 
potolească. Și să le fie invă- 
fătură de minte : bunurile ob
ștești nu se calcă in picioare, 
ele trebuie păstrate c 
dc către tofil 

repartizate in limitele a >0 de 
puni te dc lucru. Multe, foarte 
multe... Ce ar don constructo
rul 7 Ca beneficiarul să-l „ierte'* 
cu incintele noi, acestea ă fie 
scoase din planul pc 1972 și să 
sc introducă in anul viilor, pe 
măsura lichidării obiectivelor in 
faze înaintate de execuție 
incintele atacate. Exemple i 
• inta mit s
<t firile 
galeria
650 de )n Bărbăteni. Dar, du
pă i ite știm, și acestea sînt lu
crări absolut necesare pentru 
dinamica prevăzută n extrac
ției in cadrul cîmpurilor mi
niere respective, specificate in 
S.T.E. și prin prevederile con
tractuale. bine cunoscute atît 
«Ic beneficiar, cit și «Ic construc
tor... N-ar fi atunci mai bine 
să existe o preocupare mai sus
ținută din partea constructoru
lui dc a termina cit mai re- 
pede posibil cu lucrările in curs 
dc execuție sau in faze îna
intate de realizare? Altfel, 
volens-nolens, se tot iau oame
nii dintr-o parte și alta, potri
vit unor cerințe dc moment, 
fără să se vădească o concep
ție organizatorică temeinică, o 
fermă, sigură, eficientă „cam
panie** de lichidare a lucrărilor 
în curs de realizare, care să 
se împletească organic cu fron
turile de investiții ce se cer a- 
tacate...

Inginerul șef al șantierului 
Valea Jiului al T.C.M.M. ne-a 
asigurat că s-au luat măsuri 
de concentrare a efectivelor 
constructorilor și de asigurare 
a utilajelor și materialelor ne
cesare în scopul lichidării lu
crărilor din incintele avansate, 
deci recuceririi numărului de 
puncte de lucru, prea numeroa
se și prea dispersate în mo
mentul de față. Totu-i ca aceas
tă frumoasă și atit de impe
rioasă inițiativă să prindă via
ță și asta cît mai grabnic po-

MICA PUBLICITATE
ANGAJAM fată internă, îngrijire copii 4 și 6 ani. Sir. 

Păcii 16, ap. 19, Aeroport — Petroșani.

Pentru apărarea avu
tului obștesc și a vieți
lor omenești împotriva 
incendiilor, toți cetățenii 
Republicii Socialiste Ro
mânia capabili de mun
că au îndatorirea pa
triotică de a participa 
la prevenirea și stinge
rea incendiilor cu mij
loacele pe care le au la 
îndemînă.

(Extras din Decretul
102fl6.IV.1963)

Prin intermediul presei, pre
cum și prin folosirea altor mij
loace de propagandă a fost a- 
dus din timp la cunoștința ce
tățenilor că în sezonul rece, ca 
urmare a folosirii cu mai mul
tă intensitate a mijloacelor de 
încălzire și iluminat, pericolul 
de incendiu este mult mai ma
re decit in celelalte anotimpuri 
ale anului. Sîntem în plină iar
nă și numărul de incendii creș
te continuu — ca urmare a ne
glijențelor. a lipsei de răspun
dere de care se dă dovadă în 
respectarea regulilor de preve
nire a incendiilor și care s-au 
soldat cu însemnate pierderi 
materiale precum și victime o- 
menești. Este evidentă. deci, 
grija deosebită care trebuie 
manifestată și în localitățile 
Văii Jiului de către toți cetă
țenii pentru a se preveni in
cendiile, grijă ce se cere ridi
cată la rangul de înaltă înda
torire cetățenească și patrioti
că.

Principalele cauze care pro
voacă cele mai multe incendii 
tn această perioadă, sînt i in
stalarea necorespunzătoare a u- 
nor sobe, supraîncălzirea și lă
sarea acestora fără supraveghe- 

in ele; 

sibil, Acțiunea dc reducere 
gradului dc dispersare n forțe
lor constructive, dc folosire mai 
rațională « forței dc muncă, in 
vederea creșterii eficienței con
trolului și a supravegherii punc
telor <lc lucru trebuie să ca
pete un caracter dc permanen
ță și fiecare factor implicat sc 
cuvine să-și aducă o contribu
ție concretă, convingătoare. Si
gur, se consemnează încă și o 
scrie dc deficiențe și în acti
vitatea dc investiții a benefi- 
cinrului, îndeosebi pc linia a- 
sigurării oportune a finanțării, 
amplasamentelor, utilajelor, în- 
'irzicri care deranjează con- 
struelorul, il frineazfi in des
fășurarea unei activități așa 
cum el a conceput-o. Deplasă
rile „punctelor de greutate” in 
activitatea constructorului, in 
funcție dc întirzicrilc benefi
ciarului in livrările contractuale 
nu-s dc loc recomandabile...

ln orice caz, constructorul 
T.C.C.M. trebuie să-și concen
treze resursele umane și ma
terialo pentru terminarea unor 
obiective de primă urgență pen
tru beneficiar, ca instalația de 
extracție puț auxiliar est Live
zeni, stația dc ventilație puț 
Centru Petrila. instalația puț 3 
Uricani, stațiile dc ventilație 
din incinta Micrlcasn — E. 
Bărbăteni și dc la puțul 
aerai 2 Livezeni.

Anul 1972 este decisiv pentru 
succesul amplelor lucrări de in
vestiții miniere ale bazinului 
carbonifer al Văii Jiului, iar 
«Ic calitatea și cantitatea mun
cii ce sc va depune în aceste 
luni dc iarnă va depinde intra
rea la termenele prevăzute a 
atit dc importantelor obiective 
dc construcții-montaj, în care 
(am văzut !) colaborarea con- 
strucfor-beneficiar e o condi
ție absolut necesară a deplinei 
reușite, dar nu singura : menți
nerea «Ie către constructor 
unui ritm inalt dc execuție 
se adaugă cu siguranță !

oamenilor din localitățile Văii Jiului
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așezarea în jurul sobelor a di
feritelor obiecte combustibile ; 
folosirea de coșuri de evacu
are a fumului defecte sau ne
curățate ; montarea de burlane 
lingă materiale combustibile ; 
burlane scoase pe sub ștreșini- 
le caselor; aruncarea cenușii 
cu jăratic la întîmplare.

In contextul acestor cauze, 
recomandăm stăruitor părinți
lor să nu încredințeze copiilor 
aprinderea sau supuavegherea 
focurilor în sobe ori alte apa
rate casnice de încălzit, să nu 
ii lase încuiați în casă — a- 
vînd în același timp și mijloa
ce de încălzire in funcțiune — 
deoarece aceștia sînt expuși u- 
nui grav pericol, devenind, de 
•ele mai multe ori. victimele 
propriilor neglijențe condamna
bile ale părinților.

Deși aragazurile pentru Aătit 
ușurează mult munca gospodi
nelor, aceste aparate sînt pri
mejdioase. dacă se încalcă re
gimul corect de exploatare a 
lor. Exploziile urmate de in
cendii sînt de neevitat. în ase
menea cazuri, și ele se soldea
ză de cele mai multe ori cu 
victime omenești. La folosirea 
lămpilor cu petrol trebuie avut 
în vedere ca ele să nu fie in
stalate pe postamente care se 
pot răsturna sau în apropierea 
materialelor combustibile; să fie 
alimentate numai cu petrol și 
în permanentă supraveghere.

O altă sursă de incendii la 
gospodăriile cetățenești o con
stituie folosirea necorespunză
toare a mijloacelor electrice de 
Iluminat sau a celor cu petrol, 
precum și manipularea neaten
tă a unor aparate electrice pen-

Vineri, 28 ianuarie
Soarele răsare la oro 

și apune In or; 
trecute din a 
ramase — 338

I A I NIMI X I I

1943 — Apt 
triolic ilegal .România 
râ’. 1853 — S-a născut re
voluționai ul Jose Marii, erou 
ui poporului «liban (m. 1895). 
1046 \ fost i roată < ‘mu
nea Ziariștilor din R. D. 
Germană. 1918 — Consiliul 
Comisarilor Poporului al 
ll.R.S.S. a adoptat decretul 
eu privire la înființarea Ar
matei Roșii

mergem
0 CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. In sala dc lec
tură, la ora 17 — Tinerețe 
și contemporaneitate. Temu 
de discuții : Rolul exemplu
lui personal al omului de 
tip nou în închegarea r< l - 
țiilor de colectiv. La ora 18, 
In cadrul tehnic-cltibului . 
.Probleme ale organizării 
științifice a producției și a 
muncii în unitățile de con
strucții* 1*.

...cetățeanul Ilia Matei din 
Vulcan lăsînd soba în bucătă
rie fără supraveghere, a avut 
de suferit mari pagube mate
riale deoarece incendiul izbuc
nit in urma nesăbuinței' sale 
i-a distrus bucătăria, o parte 
din acoperișul casei și diferite o- 
biecte de uz casnic?

...lui loan Dosan din Lupeni 
i-a ars un grajd, un cal. o va
că și un vițel ca urmare a ne
glijenței de care a dat dovadă? 
Fumînd în locuri cu pericol de 
incendiu (în pod ?!) unde se 
găseau furaje și aruneînd res
tul de țigări la întîmplare. și-a 
pus, am putea spune, cu pro
pria mină foc casei ? DECI 1-
I ENȚIE FUMĂTORI ! Nu fu
mați în locuri cu pericol de 
incendiu, deoarece vă expuneți 
bunurile distrugerii iminente 
prin ardere.

...proverbul .scump ta tărîțe 
și ieftin la făină” se potrivește 
cetățeanului Ionel Ungui din 
Petroșani ? Incendiul care i-a 
mistuit bunuri din casă in va
loare de mii de lei (un telex •- 
zor. aparat de radio, masă, dor
meză. etc) a fost cauzat de fap
tul că a folosit o improvizație 
la instalația electrică. In loc 
să apeleze la serviciile unui 
electrician de meserie, autori
zat. I. Ungui s-a scumpii re- 
curgind la o improvizație, ceea 
ce a provocat un scurt circuit 
de la care a izbucnii apoi in
cendiul. DECI REȚINEȚI ! Nu 
faceți improvizații la instalația 
electrică. chemați electricieni 
calificați

...la gospodăria cetățeanului 
Vasile Tivodor din Vulcan, in
cendiul produs ca urmare a fo
losirii coșului de evacuare 8 
fumului cu defecțiuni (crăpă
turi in partea din pod) a pro
dus pagube însemnate? Flăcă
rile i-au mistuit acooerișul 
sei. i-a ars făina, porumbul, și 
alte bunuri materiale. Deci, 
neglijența se plătește scump I

...tot in urma craselor negli
jențe dc care au dat dovadă in 
folosirea sobelor și a coșurilor 
de evacuare a fumului au mai 
izbucnit incendii la locuințele 
lui Glteorghe Henși din Vul
can, Ioan Babei din Petroșani. 
Ana Zamfir din Lupeni, foniță 
Crăciunescu din Uricani, Ma
rin Voicu din Petroșani ?

Deci, din lipsurile altora e 
bine să tragem învățăminte cu 
toții. Să luăm din timp toate 
măsurile de prevenire pe linie 
de p.c.i. in scopul apărării bu
nurilor personale de distruge
rea focului. Paza bună ne fe
rește de primejdia rea I

TeLeFoAnI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Nu te întoarce; Repu
blica : Sunetul muzicii, se
riile I—II; PETRILA : Aș
teptarea; LONEA - 7 No
iembrie : Slujnica; Minerul : 

tru uzul casnic. Mulți cetățeni 
uită că „sentinelele" cele mai 
credincioase care păzesc insta
lațiile electrice și care ne fe
resc de izbucnirea incendiilor 
sînt siguranțele de la tabloul 
electric. In cazul în care o si
guranță este improvizată, ea 
nu-și mai poate îndeplini a- 
cest rol și în loc să întrerupă. 
Ia momentul oportun, curentul, 
rezistă, încălzind uneori pînă 
la incandescență firele, conduc
torii de alimentare cu energie 
electrică și incendiu) este gata 
făcut.

In multe locuințe se fac im
provizații la instalația electri
că, conductori și doze instalate 
direct pe materia) combustibil 
prinse în cuie etc. Multe per
soane solicită peste măsură 
circuitele electrice, folosind în 
același timp majoritatea apa
ratelor casnice ceea ce de mul
te ori este o cauză frecventă 
a izbucnirii incendiilor. Multe 
incendii se produc și din cauza 
uitării în priză a unor reșouri. 
mașini dc călcat sau datorită 
așezării lor pe postamente com
bustibile sau în apropierea u- 
nor astfel de materiale.

După cum se poate vedea, 
pentru a preveni incendiile la 
locuințe și în gospodăriile ce
tățenești, nu trebuie cunoscute 
nu știu ce noțiuni extravagan
te, filozofice ci lucruri elemen
tare care în marea lor majo
ritate sînt știute din viața și 
activitatea zilnică a oamenilor.

Facem un apel la toți cetă
țenii municipiului Petroșani de 
a acționa cu fermitate în toa
te ocaziile și în toate domeni
ile de activitate în scopul apă
rării avuției obștești și a vie
ților omenești de pericolul dis
trugător al focului.

In scopul prevenirii incendi
ilor. aveți datoria elementară 
ca în gospodăria dv să vă con
formați următoarelor reguli 
p.c.i. ;•
• Verificați, reparați și cu- 

rățați ]a timp sobele și coșuri
le de evacuare a fumului ;
• Nn așezați în apropierea 

sobelor obiecte de Îmbrăcămin
te, lemne, hlrtii și alte mate
riale ce se pot aprinde ușor ;

•' Nu lăsați fără suprave
ghere focul aprins în sobe sau 
lămpi de gătit, reșouri, radia
toare în prize ;
• Nu folosiți Instalații elec

trice improvizate 6au să utili
zați la tuburile de 
a energiei electrice 
supradimensionate.

distribuție 
siguranțe

Nu facețiREȚINEȚI DECI 1 
focul deschis Ungă case, maga
zii, curți, păduri, grajduri ctC. 

trandafiri roșii pentru An- 
gelif.n; VULCAN i Aeropor
tul. seriile I— II; ANINOA- 

O floare și doi grădi- 
i. seriile 1 II; LUPENI 
< uliural : Ritmuri spa- 

lolr; BARBATENI i Unghiul 
dc cădere, seriile I—II, 1 - 
RICANI : .Steaua fără nume.

O PENTRU NOI

Asfii scară, la ora 18, for
mația dc teatru u clubului 
xindicalclor din Petrila, pre
zintă, in sala mare a < osci 
ilc «ultură <lin Petroșani, 
p ■ tacolul . i—o pentru noi. 

Băieții veseli" de I!. Nico- 
laide. La interpretarea rolu
rilor iși dau concursul Mihai 
Bclei. Gheorghe Diriuc, Tra
ian Chclba, Al. 1-iroiu, Alcx. 
Surdu. Gheorghe Simion. 
ștefan Zgripcca, Petru Ochiș, 
Adi Gnefcru, Olga Cioplan 
și Rodica Crăciun. Regia 
artistică și scenografia spec
tacolului aparțin lui Gco 
Bucur.

(ARNAVAL PE GHEAȚA

Asociațiile sportive „Prepa
ratorul" și „Minerul” Lupeni 
organizează în ziua dc sim- 
bătă, 29 ianuarie, ora 18. la 
patinoarul din localitate un 
carnaval pe gheață.

Cu acest prilej vor avea 
loc un concurs de patinaj 
dotat cu premii, jocuri de 
artificii. Cele mai reușite 
costume vor fi premiate.

4- Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 
Maternitatea Petroșani

Cenușa din sobe depozi
tați-o într-o groapă special a- 
menajată acestui scop ;

Gospodine 1 Nu puneți 
rufele la uscat în apropierea 
sobelor sau a altor surse de în
călzire.

@ Nu lăsuți obiectele de uz 
casnic (mașini de călcat, reșo
uri. radiatoare etc) în priză ne
supravegheate ;

© Nu fumați în locuri cu 
pericol de incendiu — poduri, 
magazii, păduri etc.

ATENȚII NE PĂRINȚI!

de

in-

ve- 
da-

Manipularea focului de către 
copii provoacă cele mai multe 
incendii. De aceea, nu lisați co
piii singuri în încăperile unde 
este aprins focul în sobă sau 
se găsesc în stare de funcțio
nare lămpi de petrol, aragaze, 
reșouri electrice, mașini 
călcat etc.

Nu lisați chibriturile la 
demîna copiilor !

Cînd ați plecat de acasă 
rificați cu maximi atenție 
că :

— ați închis robinetul de la 
butelia de aragaz |

— focul tn sobă a fost stins ;
— chibriturile au fost ascunse 

pentru a nu fi găsite de copii ;
— aparatele electrice de «2 

casnic (fierul de călcat, reșoul, 
tadioul, televizorul etc) au fost 
scoase din priză ;

— copiii i-ați lăsat în supra
vegherea altor persoane matu
re

— vasele cu lichide inflama
bile au fost ermetic închise șl 
evacuate din încăpere ;

Dacă sînt îndeplinite toate 
aceste cerințe majore Ja pleca
rea dv de aoasă, puteți fi liniș
tit că nici *n pericol de incen
diu nu vă amenință gospodă
rie 41 copiii dumneavoastră.

’ctroșani
12; Inspectoratul comercial 

de stat — 1220, interior 43.
Pentru anunțarea și reme

dierea deranjamentelor elec
trice exterioare tn Petroșani 
- |05i

Miliția Vulcan — 108. Spi- 
tohil unificat Vulcan, ser
viciul <ie urgențe — i03. In
specția tomrrr iiilă Vulcan — 
105
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16.00—17,00 Telcșcoală.

18,00 Căminul.

18.50 Pe Birzava in jos. Spec
tacol muzical-corcgrnfic.

19.Kt Tragerea Loto.
19,20 1 (>01 «ic seri.

19,30 Telejurnalul de seară.

20.00 Cronica politică inter
nă dc Eugen Mândrie.

20.10 Film artistic: \in fost 
tineri” — producție a 
studiourilor cinemato
grafice din Bulgaria.

21,55 Cadran internațional.

22,35 Farmecul operetei.
23,00 Telejurnalul dc noapte.

PROGRAMUL 1 6,00 Mu
zică și actualități: 7,00 Ra-

Da. dar după ce-a ars 
m-au rugat vecinii să-i las 
porcul la... fum.

— Adu, dragă, repede șun
ca. Iară arde la cel de la 
parter. 

diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9.00 Bu
letin de știri; 9,30 Memoria 
păminlului românesc; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Melo
dii populare; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor. 12,00 Discul în 
foileton; 12,15 Recita) de o- 
peră; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.40 Clntecul e pretutindeni;
14.40 Muzică populară; 15,00
Buletin de știri; 15,05 Radio- 
anchetă economică; 16,00 Ra
diojurnal; 16,30 Radiocabinc® 
dc informare și documenta- 
>• : 17,00 Pentru patrie; 17,30 
Muzică populară: 18,00 Orele 
■'•rii; 20,05 Zece melodii
preferate; 20,40 Romanțe; 
21.00 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
scară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturna.

Temperaturii maximă de 
ieri a fost de zero grade la 
Petroșani și do minus 6 gra
de la Paring. Minima a fost 
cuprinsă între minus 9 grade 
și. respectiv, minus 10 grade.

Pentru următoarele 24 do 
orc- Vreme închisă. Ninsoa
re slabă locală. Vînt cu in
tensificări trecătoare.

ta
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sovieto-japonez
Comunicai comun

și a avut întllniri cu primul 
ministru, Eisaku Sato, precum

In cadrul consultărilor sovic
to-japoneze, Gromîko a avut 
convorbiri cu ministrul afaceri
lor externe, Takeo Fukuda, in 
cursul cărora a fost exprimată 
satisfacția față dc dezvoltarea 
contactelor personale, a schim
burilor în domeniile comerțu
lui, economiei, științei și cultu
rii și față de lărgirea consultă
rilor în diferite probleme inter
naționale, precum și în dorința 
ca relațiile sovicto-japonezc să 
se dezvolte in continuare. în 
toate domeniile, pc baza prin-

relațiilor 
o celor 

două țări și s-a căzut dc acord 
asupra unor noi eforturi menite 
să ducă la dezvoltarea coope
rării pe mulți ani înainte.

Reprezentanții Uniunii Sovie
tice și Japoniei au făcut un 
schimb dc păreri într-un larg 
cerc dc probleme internaționale 
și ou căzut dc acord să conti
nue consultările regulate. In ni
velul miniștrilor dc externe, a- 
tît în probleme ale relațiilor 
sovicto-japoneze, cît și în pro
bleme internaționale care inte
resează ambele părți, cel puțin 
o dată pe an.

CONFERINȚEI U. C. I
BELGRAD 27 (Agerpres). — 

Joi dupâ-aminză s-au încheiat 
lucrările celei de-a doua Con
ferințe a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia — informează 
agenția Taniug. Pe marginea 
documentelor prezentate. au 
luat cuvîntui 92 de delegați și 
invitați. Conferința a aprobat 
raportul cu privire 
tateu Prezidiului 
poarlclc 
Comisiei
Delegații

activi-
U.C.I.. ra- 

Comisiei statutare și 
dc control ale U.C.I. 
au adoptat, dc aseme-

• • ® ® « ©

Declarațiile președintelui Nixon

nea, programul dc 
U.C.I., in care sînl 
rocțiile dc ba/ă ale 
și sarcinile prioritare ale Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

In încheiere a luat cuvîntui 
Iosip Broz Tilo, președintele 
U.C.I.

După închiderea lucrărilor 
conferinței, a avut loc ședința 
Prezidiului U.C.I., la care a fost 
ales noul Birou Executiv din 
care fac parte : Krste Avramo- 
vici, lure Bilici. Stane Dolanț, 
Stevan Doronski, Kiro Gligo- 
rov, Fadil Hodja, Todo Kurto- 
vici și Budislav Șoșkici. In 
funcția dc secretar al Biroului 
Executiv pentru perioada de 
un an, respectiv pînă la urmă
toarea Conferință a U.C.I., a 
fost ales Stane Dolanț.

acțiune al 
stabilite di- 

octi vitfiții

Consultări pentru formarea 
guvernului italian

ROMA 27 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite lncepind de miercuri 
după-amiază, în consultările 
sale cu reprezentanții partide
lor politice italiene in vederea 
rezolvării crizei de guvern, pre
mierul desemnat, Emilio Colom 
bo. a deplasat înfruntarea de 
poziții pe terenul discuțiilor bi
laterale și al dezbaterilor din 
cadrul fiecărui partid. In acest 
fel, el își asigură încă un ră
gaz de cîteva zile pînă cînd 
se va pronunța definitiv dacă 
acceptă sau nu să formeze vi
itorul cabinet, i’înâ alun . prin 
clpalul său obiectiv, după cum 
a declarat Colombo cu prile
jui dezbaterilor din cadrul 
Partidului dcmocrat-creștin, ră- 
mîne acela de a reconstitui ..so
lidaritatea' forțelor de centru- 
stînfea Și formula cvadriparti- 
tă. la baza căreia să stea un

program de relansare economi
că și combatere a șomajului, 
dc înviorare a Investițiilor și 
ducere la bun sffrșll a unora 
dintre reformele aflate in dis
cuția parlamentului, apărarea 
instituțiilor republicane etc.

Intcrpretlnd lipsa do soluții 
concrete din partea democrat- 
creștinilor pentru reglementa
rea problemelor acute ale ță
rii. ziarul „L’Unlta” apreciază 
că astfel se „evită orice anga
jament clar ș precis asupra 
reformelor, care nu mnl pot fi 
aminate. In același timp, se di
luează și se evită șl necesita
tea dc a întreprinde acțiuni 
ferme anti-fasciste11. O părere 
similară se remarcă și in rîn- 
durile socialiștilor al căror or
gan. ziarul „Avânți', sublinia
ză că poziția preconizată de 
democrat-crcștini este nesatis- 
făcătoare șl că se impun clari
ficări urgente.

WASHINGTON 27 (Agerpres) 
—■ Președintele Richard Nixon 
a făcut o declarație radiotele
vizată în cadrul căreia a ex
pus un ..plan de reglementare 
a conflictului din Indochina*, 
care a fost ulterior prezentat 
(la 27 ianuarie) de reprezen
tantul S.U.A. la conferința cva- 
dripartltă de la Paris in pro
blema Vietnamului.

Președintele S.U.A. a arătat

că acest plan este o propunere 
comună amerlcano-saigoneză.

Potrivit propunerilor, „în de
curs de șase luni după semna
rea unui acord, toate forțele a- 
mcricane și trupele străine ale 
țărilor aliate vor fi retrase din 
Vietnamul de sud". O aseme
nea formulare. însă, evită a- 
nunțarea unei date exacte pen
tru retragerea totală a trupe
lor americane din Vietna-

PE SCERT • PE SCURT
• Reprezentantul Pakistanu

lui la O.N.U„ Aga Shahi, a 
trimis secretarului general, 
Kurt Waldheim, o scrisoare 
prin care ii face cunoscut că 
în perioada 5—23 ianuarie 1972 
forțele militare indiene au vio
la’ de 15 ori ordinul de înceta
re focului.

• După cum s-a mat anun
țat. consiliul municipal al e- 
rașuluj Lyon a cerut guvernu
lui france? să întreprindă in 
cel mai scu-t timp posibil for
malitățile de extrădare a lui 
Klaus Barbie, fost șef al „Ges
tapoului l.vonez" despre care 
presa pariziană, intre care zi
arul _L’Aurore' a veris că ar 
trăi în Bolivia sub » urnele de 
Klaus Altman.

$ Elemente fasciste au ata
cat la Bari sediul unei secții 
a l’.C. Italian. Huliganii au tur
nat in încăperi benzină și au 
dat foc sediului, provocind im
portante pagube materiale. O- 
pinia publică din oraș și-a ma
nifestat indignarea față de a- 
ceastă acțiune și a cerut auto
rităților luarea unor măsuri 
drastice împotriva atacatorilor.

mul de sud și nu se referă nici 
la angajamentul Statelor Uni
te de a-și retrage forțele ar
mate din alte țări ale Indochi- 
nei.

In cadrul măsurilor prezen
tate. președintele Nixon enu- 
meră, de asemenea, schimbul 
tuturor prizonierilor de război, 
înfăptuirea încetării focului în 
întreaga Indochină și organiza
rea de alegeri prezidențiale în 
Vietnamul de sud, în condiți;>e 
demisiei, cu o lună înainte de 
scrutin, a liderilor regimului 
Thieu. Din acest plan, rezultă 
hotărîrea S.U.A. de a sprijini 
în continuare administrația 
saigoneză. Președintele Nixon 
a declarat, de altfel, că planul 
american „nu prevede înlătu
rarea aliatului nostru*1.

In declarațiile sale, președin
tele Nixon a expus cunoscuta 
politică a Administrației ame
ricane de „vietnamizare*. în- 
cercînd să justifice perpetua-» 
rea prezenței militare a S.U.A. 
în Vietnamul de sud.

Președintele S.U.A^ Ri
chard Nixon, l-a primit la Casa 
Albă pe primul ministru al O- 
landei. Barend Biesheuvel, in
formează agenția United Press 
International. In cadrul între
vederii, cei doi oameni de stat 
au avut un schimb de vederi 
asupra relațiilor bilaterale.

© In ciuda unor puternice 
căderi de zăpadă, cea mai ma
re parte a celor aproape 
100 000 de locuitori ai orașului 
italian Ancona au petrecut cî- 
teva ore ale dimineții de 
miercuri în aer liber, din cau
za unor cutremure de pămînt 
care au zguduit această zonă 
de pe malul Mării Adriatice. 
O parte din clădirile vechi ale 
orașului s-au fisurat ori s-au 
prăbușit Nu au fost anunțate 
victime.

CATASTROFA Războiul din Laos

Libiei și 
semnat, la 
care pune 
tratatului

Reprezentanții 
Marii Britanii au 
Tripoli, un acord 
capăt valabilității 
de prietenie și alianță militară,
precum și acordurilor cu ca
racter militar și financiar în
cheiate între ce'e două țări în 
timpul monarhiei Iui* Idns. a- 
nunță agenția Associated Press.

• Valoarea stupefiantelor 
confiscate în S.U.A. în cursul 
anului 1971 se ridică la peste 
900 de milioane dolari, a anun
țat Biroul federal de luptă îm
potriva narcoticelor și droguri
lor. Cifra reprezintă o cantitate 
de stupefiante de trei ori mai 
mare decît cea capturată în 
timpul anului precedent. In a- 
celași timp, a precizat John 
Ingersoll, directorul Biroului 
pentru narcotice, au fost ares
tate 3 512 persoane implicate 
în traficul de droguri.

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Un comunicat al Direcției fe
derale pentru aviația civilă, di
fuzat de agenția Taniug, anun
ță că un avion al companiei ae
riene iugoslave „IAT" de tipul 
„DC-9*. care făcea curse pe li
nia Copenhaga-Zagreb-Belgrad, 
s-a prăbușit miercuri pe terito
riul Cehoslovaciei, la 10 kilo
metri de frontiera cu R.D. Ger
mană, în urma unei explozii. 
Rămășițele avionului s-au îm
prăștiat pe o zonă întinsă din 
masivul Krusne Hory. In avion 
se aflau 22 de călători, precum 
și cinci membri ai echipajului. 
Pînă acum, singurul supravie-

țuitor este o însoțitoare de bord 
care a fost transportată la spi
tal în stare gravă. La fața lo
cului s-au deplasat o comisie 
a Direcției federale pentru a- 
viația civilă și o comisie a com
paniei „IAT“, precum și o co
misie a Ministerului Transpor
turilor din Cehoslovacia pentru 
a cerceta împrejurările în ca
re s-a produs acidentul.

WASHINGTON 27 — Cores
pondentul Agerpres, O. Alexan- 
droaie, transmite: „Războiul 
din Laos se dovedește a fi un 
dezastru'■ pentru S.U;A., scrie 
ziarul „New York Times' în- 
tr-un editorial. Ofensiva tim
purie a forțelor patriotice, ara
tă ziarul, .a provocat pierderi 
grele forțelor aeriene ameri
cane dislocate pe mai multe 
fronturi laoțiene. înfrîngeri gre
le au fost cauzate trupelor lao
țiene și tailandeze comandate 
de americani".

Actualitatea politică din A- 
merica Latină este dominată in 
prezent de afirmarea, fără pre
cedent, a luptei pentru redo- 
bindirea resurselor naturale, 
pentru obținerea și consolidarea 
independenței economice. Evolu
ția evenimentelor din această 
parte a lumii atestă detașarea 
în cadrul politicilor naționale 
promovate de aceste state, a 
hotăririi de a dispune in mod 
liber ae bogățiile naturale și 
de a Le valorifica in interesul 
popoarelor, de a se bucura, de 
fapt, de un atribut esențial al 
suveranității pentru depășirea 
stării de subdzevoltare.

Transpunerea in realitate a 
acestui deziderat major, favori
zată și de maturizarea unor 
condiții pe plan intern și in
ternațional. a devenit un act 
curent ce se realizează cu toată 
opoziția monopolurilor străine 
fi a forțelor reacționare autoh
tone.

Pe întregul continent al A- 
mertcii Latine, capitalul mono
polist nord-american controlea
ză aproape o treime din indus
tria prelucrătoare, patru cincimi 
din cea extractivă — din care 
95 la sută din extracția de 
cupru. 64 la sută din cea ’ 
bauxită, 62 la sută din cea 
fier, 45 la sută din cea 
mangan și zinc ji 40 la sută din 
cea de plumb —, in vreme ce 
producția industrială pe locui
tor din aceste țări este aproape 
de 8 ori mai mică decit in sta
tele capitaliste dezvoltate și de 
12 ori mai scăzută ca in S.U.A. 
Specialiștii au calculat că pre
lucrarea integrală in America 
Latină a minereurilor metali
fer;. a căror extracție anuală 
este estimată la circa 2 miliarde 
dolari, ar duce la obținerea u- 
nei producții de 50 miliarde 
dolari — sumă care, deocam
dată. intră in mare parte in 
seifurile companiilor din S.U.A. 
Veniturile monopolurilor nord- 
americane, numai de pe urma 
investițiilor directe, a ajuns de 
la 150—170 milioane dolari, 
realizate in ultimul deceniu, la 
1—1,6 miliarde dolari, in pre
zent. La fiecare dolar investit, 
monopolurile din S.U.A. cișligă 
in America Latină alți 3—4 do-

Zări, față de 92 cenți in Ca
nada și 62 cenți in Europa oc
cidentală,

încercările latino-americanilor 
de a compensa aceste pierderi 
prin extinderea exporturilor 
s-au lovit de protecționismul 
crescind al S.U.A., de pe urma 
căruia ponderea Americii Lati
ne in importurile Statelor U- 
nite a scăzut in ultimul dece
niu de la 21 la 13 la sută.

Dacă la aceste realități adău-

fi faptul că de nenumă- 
ori spolierea economică a 
însoțită de presiuni poli- 
mai mult sau mai puțin

de 
de 
de

rate 
fost 
tice, 
fățișe, se înțelege ușor de ce 
guverne latino-americane de o- 
rientare politică diferită adoptă 
măsuri aproape similare de a- 
părare a bogățiilor țărilor res
pective. Exproprierea patrimo
niului companiei „International 
Petroleum" de către guvernul 
peruan, in 1968, a fost urmată, 
succesiv, de naționalizarea bu
nurilor „Gulf Oilului", in Boli
via, a întreprinderilor ameri
cane pentru exploatarea și ex
portarea materiilor prime mi
nerale, pentru producerea și 
exportul zahărului și făinei de 
pește, din nou în Peru; la anu
larea de către guvernul Colum
biei a contractului încheiat cu 
compania „Columbian Petro
leum" și adoptarea in Venezuela 
a legii cu privire la preluarea 
de către această țară, la ex
pirarea termenelor de conce
siune — de la companiile pe
troliere străine a tuturor uti
lajelor pentru prospectarea, ex
tracția și prelucrarea țițeiului.

Politica de independență eco
nomică a Americii Latine nu se 
rezumă doar la actul direct al

redobindirii resurselor naturale 
înstrăinate, ci și la adoptarea 
unor măsuri complementare in 
domeniile finanțării producției, 
valorificării primare și superi
oare a resurselor și in domeniul 
comercializării externe. Astfel, 
unele țări au trecut la institui
rea controlului de stat parțial 
sau total asupra investițiilor de 
resort, care interzic accesul ca
pitalului străin în unele sec
toare economice, in general in 
ramurile de bază, sau care tra
sează anumite limite în cadrul 
cărora acesta poate fi acceptat 
doar in condițiile unei partici
pări autohtone. In acest sens, 
pactul încheiat de cele cinci 
țări andine — Peru, Chile, Bo
livia, Ecuador și Columbia, 
prevede admiterea companiilor 
străine numai in interesul na
țional, limitarea cuantumului 
profiturilor exportate, institui
rea controlului asupra mișcării 
capitalului străin și interzicerea 
investițiilor directe in întreprin
derile sectorului de stat.

Lupta țărilor latino-americane 
pentru cucerirea „celei de-a 
doua independențe" nu se ma
terializează doar in acțiuni in
dividuale ale statelor. Cristali
zarea unui front comun în ra
port cu monopolurile nord-ame- 
ricane s-a făcut simțită, vigu
ros, cu ocazia reuniunii Comi
siei econpmice O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.C.L.A.) de 
la Vina del Mar, in 1969, cînd 
țările latino-americane au cerut 
in unanimitate stabilirea unor 
relații economice echitabile cu 
S.U.A. și au pus problema va
lorificării pentru sine a bogă
țiilor naturale de bază. După 
doi ani și jumătate, in 
toamna anului trecut, membrii 
C.E.C.L.A., reuniți la Lima. îm
preună cu delegați din Africa 
și Asia, in cadrul lucrărilor 
„grupului celor 77“ au reafir
mat, ca pe unul dintre princi
piile de bază ale „Declarației 
de la Lima", că „Orice țară are 
dreptul suveran de a dispune 
in mod liber de resursele sale 
naturale ' in interesul dezvoltă
rii economice și bunăstării pro
priului popor".

Leonard MEHEDINȚI

itrația ziarului i Petroșani, strada Republicii i.r, 90, telefon i 1662

• duminica •
30 IANUARIE

8,15 Gimnastica pentru toți.
9,00

8,30 Cravatele roșii.
10,00 Viața satului. 9,05
11,10 Să înțelegem muzica. 10,00

Emisiunea a Xl-a : „Veș- 10,30
nicul Beethoven". 11,10

12,00 De strajă patriei.
12,30 Emisiune in limba ma-

ghiară. 12,00
14,00 Sport. 17,30

Cu trei zile înaintea 
Jocurilor Olimpice de 
iarnă — ultimele nou- 17,35
tăți de la Sapporo. 17,50

16,00 Postmeridian.
18,00 Film serial pentru tine-

ret : Planeta giganților. 18,00
18,50 Cintece de viață nouă.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Indienii. 18,25
19,30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptăminii :

Bijuterii. Reportaj des
pre oamenii Uzinei de 
rulmenți — Birlad. 18,50

20,20 Retrospectivă : Walt Dis-
ney. 19,15
Aventurile lui Mickey 19,20
Mouse și ale prietenilor 
săi Donald rățoiul, cline
le Pluto și alții. 19,30

21,20 Spectacol de divertis- 20,00
mont :
Muzică și umor. 21,50

22,40 Telejurnal. Sport.

LUNI 31 IANUARIE

15,30 Lecții TV pentru lucru- 22,10

17,30
torii din agricultură. 
Deschiderea emisiunii.

22,3017,10 La volan. Emisiune pen-

18,00
tru conducători auto. 
Căminul. e

18,40 Avanpremieră.
18,15 Ecranul.

9,0019,10 Tragerea de amortizare

19,20
ADAS.
1 001 de seri.

9,05Isprăvile lui Mighty

19,30
Mouse. 
Telejurnal.

9,2520,05 Reflector.
20,20 Roman foileton : David

Copperfield (VII). 10,00

20,45
(Ultimul episod). 
Avanpremiera : Mușatl- 10,30 '

20,55
nii.
Pagini din literatura u- 12,20 '

21,20
moristică românească. 
Dezbateri culturale. Tră-

15.30 '

sături morale definitorii 
ale poporului român și 
reflexul lor in cultură, 

21,50 Imagini de pe Vltava.
Reportaj muzical in 
Praga.

22,30 24 dc orc.
22,45 Contraste din lumea ca

pitalului.

MARȚI 1 FEBRUARIE

Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex.
Tele-școală.
Curs de limba rusă (I). 
Căminul (reluare).
Roman foileton : David 
Copperfield.
Reluarea episodului 1. 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-aniiază.
Avanpremieră. 
Cum vorbim.
Muzicfi populară inter
pretată de Nicu Moldo
van.
„De la Alfa la Omega'. 
Enciclopedie pentru e- 
levi.
Film documentar: Re
flexe și reflecții.
Un film despre vechea 
și noua meserie de 
sticlar.
Gala interpreților. Mar
tha Kesler.
Publicitate.
1 001 de seri.
Isprăvile lui Mighty 
Mouse.
Telejurnal.
Seară de teatru : Zestrea 
de Paul Everac, 
„Invitație la vals" de 
Weber in interpretarea 
orchestrelor reunite ale 
Radioteleviziu.nii italie
ne.
Teleglob.
Orele Șanhaiului. 
Reportaj filmat.
24 de ore.

MIERCURI
2 FEBRUARIE

Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex.
Teleglob.
Orele Șanhaiului (relua
re).
Prim plan : Maria Spiri
don (reluare).
Curs- de limba france
ză (I).
Teatru : Zestrea (relua
re).
Telejurnal.
Teleșcoaiă.
Vestigii ale orinduirii 
comunei primitive pe 
teritoriul României (Is
toria României — clase
le VIII—XII).
Interferența luminii, (fi
zică, clasa a XII-a).

17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. 
Avanpremieră,

MOSCOVA — In cadrul cen
tralei hidroelectrice de la 
KrasnoiarsK pe Enlscl, cea mai 
marc din lume, s-au produs de 
la punerea in funcțiune și pî
nă in prezent, 50 miliarde kilo- 
wat-orc de 
Fiecare din 
ale centralei 
peste ă00 000 
turbină a centralei a început 
să funcționeze în anul 1967. 
Prin producția sa, centrala e- 
lectrică de la Krasnolarsk a re
cuperat în anii dc Ia intrarea 
în exploatare toate cheltuielile 
legate de construcțlu ei. Pen
tru a se asigura funcționarea 
normală a turbinelor, lingă 
centrală a fost creată o mare 
artificială cu o capacitate de 
70 miliarde metri cubl de apă

★
HAVANA — Sub egida Aca

demici de Științe a Republicii 
Cuba, in grota Atabex, din 
provincia Oriente, a fost Inau
gurat laboratorul de biologie 
subterană „Emil Racoviță'. La
boratorul, care poartă numele 
savantului român creator al 
speologiei moderne, este desti
nat cercetării faunei cavernlco-

energie electrică, 
cele 12 agregate 
are o putere de 
kilowați Prima

Ostașii Armatei de Elibe
rare Laoțicne, au repurtat în 
luna decembrie a anului tre
cut numeroase victorii asu
pra armatelor dușmane. 
Astfel, numai în ultima lu
nă a anului 1971, patrioții 
laoțieni au scos din luptă a- 
proximativ 4500 de soldați 
inamici, incluzînd mii de 
mercenari, au capturat sau 
distrus peste 1000 de arme 
de foc de diferite feluri și 
20 de vehicule militare, re
ușind, de asemenea să do
boare mai mult de 20 de a- 
vioane militare dușmane.

In fotoi — Militari laoți- 
eni pe cîmpul de luptă

un dezastru pentru S.U.A.
„Unele oficialități americane 

arată „New York Times', au 
încercat să arunce vina pentru 
aceste înfrîngeri asupra Con
gresului, care a impus un pla
fon în valoare de 350 milioane 
de dolari cheltuielilor militare 
destinate Laosului. Se știe însă 
că Statele Unite au trimis în 
Laos imense ajutoare militare 
și economice fără a putea 
schimba în vreun fel situația 
militară și economică din a- 
ceastă țară. De fapt, s-a înre
gistrat o deteriorare a întregii

situații*.
„Continuarea dirijării spre 

Laos a mai multor arme, a 
mai multor dolari — scrie zi
arul — nu va putea duce 
la rezolvarea problemelor1-, iar 
„intensificarea amestecului a- 
merican nu ar face decît să 
ducă la sporirea suferințelor 
laoțienilor".

„New York Times11 cere în
cetarea intervenției americane 
în Laos și începerea urgentă 
de tratative pentru a se pune 
capăt războiului.

Ic din Cuba și uilor studii în 
domeniul speologiei.

La inaugurare u luut cuvin- 
tu| dr. Antonio Nunez Jitne-i 
nez, președintele Academiei de 
științe, fondatorul Societății, 
de s|x.-ologle din Cuba, care a ’ 
evocat figura marelui savant 
român Emil Racovlță.

★
SOFIA — Volumul globul al( 

producției agricole a Bulgarieii 
a crescut în 1971 cu 4,3 la «.u-1 
tă in comparație cu anul 1970, 
informează săptămînalul „Po- 
glcd-- In anul care a trecut, a 
fost depășit planul de dezvol
tare a creșterii animalelor. 
Astfel, față de 1970, șeptelul 
de vite cornute a crescut cu 
70 000, numărul porcinelor — 
cu 200 000, al păsărilor — cu 
1,5 milioane.

VARȘOVIA — In septem
brie anul trecut a luat ființă 
în Polonia Consiliul de 6tat al 
informaticii. In prezent, în în
treaga țară funcționează 243 do 
computere din caro 78 pentru 
prelucrarea datelor. In propor
ție de cea 70 la sută ele sînî 
concentrate în capitală șl In 
voievodatele Katowice și Cra
covia. In acest an, numărul 
computerelor urmează să creas
că cu încă 31 de mașini pen- 
trn prelucrarea datelor șl alto 
13 profilate pe efectuarea do 
calcule numerice. Volumul in
vestițiilor afectate acestei ra
muri în actualul cincinal esto 
de aproape 14 miliarde 
Planul * 
maticil 
gătirea 
număr 
claliști.

Vor fi extinse sistemele folo
site în sfera perfecționării ac
tivității administrației centrale 
de stat, în conducerea și diri
jarea marilor obiective șl pro
ceselor tehnologice

zloțî. 
de dezvoltare a infor- 
poloneze prevede pre- 
pînă în 1975 a unul 

de peste 15 000 de spe-

BUDAPESTA- — Aw începu’ 
lucrările de proiectare a uzinei 
de anvelope radiale pentru a- 
utocamioane ce va fi construi
tă la Nyiregvha?a. estul Unga
riei, cu o investiție de 1,5 mi
liarde forinți. Noua unitate, 
scrie agenția M.T.I., folosind o 
licență a firmei austriece 
..Semperit*. va produce 300 000 
de anvelope pe an.

Suma investită pentru con
struirea noii uzine — care va 
intra în funcțiune pînă în 1973 
— reprezintă aproape 50 la su
tă din valoarea producției a- 
nuale actuale a industriei un
gare a cauciucului. In prezent# 
cei 10 000 de lucrători din a-» 
ceastă 
ducție 
pe an, 
cît în

17,35 O viață pentru o idee — muncitoresc asupra ac
tivității cconomico-soci- 
ale a întreprinderii.

18,20
emisiune pentru copii. 
Galileo Galilei (I).

18,05 Publicitate. 18,55 Momente ale muzicii u- 18,45
18,10 Timp și anotimp în a- șoare românești. Anton 19,10

gricultură. Pann. Soliști: Constanța 19,20
18,40 La poalele Timpci. Melo Zavaidoc și Dan Moises-

dii populare. cu. 19,30
19,00 Oameni și fapte. Misiu 19,15 Publicitate. 20,00

ne specială. Reportaj. 19,20 1 001 de seri. Isprăvile
19,10 Tragerea Pronoexpres. Iui Mighty Mouse. 20,15
19,20 1 001 de seri. 19,30 Telejurnal.

Isprăvile lui Mighty 20,00 Reflector.
Mouse. 20,15 Tinerii despre ei înșiși.

19,30 Telejurnal. 21,00 Pagini de umor. Comici
20,10 Telecinemateca : vestiți ai ecranului și

Casa de la Răscruce. Cu 
L. Lujina, V. Tihonov.

Programul

TV
pentru 

săptămâna 
viitoare

21,40 Orașul de pe Birzava i 
Reșița. Reportaj.

22,10 Interpretul săptăminii. 
Angela Moldovan.

22,30 24 de ore.

O JOI 3 FEBRUARIE

9.00 Deschiderea emisiunii dc 
dimineață. Telex.
Orașul de pe Birzava; 
Reșița. Reportaj dc Ion 
Aricșanu (reluare).
La poalele Tiinpei — me
lodii populare (reluare). 
Curs de limba engleză (I) 
Tclecinemateca : Casa dc 
Ia răscruce (reluare). 
Telejurnal.
Lecții TV pentru lucrăto- 
torii din agricultură. Or
ganizarea producției și a 
muncii în fermele pentru 
îngrășarea taurinelor și 
in fermele pentru creș
terea vacilor de lapte.

17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amia/.ă. Avanprenii- 
cră.

17.35 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.35 Confruntări. Controlul

9,05

9,35

10,00
10,30

12,00
15,30

21,45

22.30

ramură realizează o pra
de 3,7 miliarde forinți 
de zece ori mai multi de- 
urmă cu 20 de ani.

„încurcăturile' lor (III). 
Secvențe antologice cu : 
Lupino Lane, Monty 
Banks. Harold Lloyd, 
Laurel Stan,
Mai aveți o întrebare ? 
Putem reconstitui cinci 
miliarde de ani de isto
rie a Pămintului ?
24 de ore.

VINERI •: FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex.
Mai aveți o întrebare ? 
Putem reconstitui cinci 
miliarde de ani de isto
rie a Pămintului ? (re
luare).
Curs de limba germa
nă (1).
Film serial : Sebastien 
și secretul epavei. Epi
sodul „Conacul dc la 
Morsan”.

10.55 Confruntări. Controlul 
muncitoresc asupra ac
tivității economico-socia- 
le a întreprinderii 
are).

11,15 Biblioteca pentru 
(reluare).

11.55 Publicitate. 
12,00 Telejurnal.
15,30 Tele-școală : Locul 

seninătatea filozofiei ... 
viața spirituală a socie
tății contemporane. Ra
portul dintre filozofic și 
alte forme ale conștiinței 
sociale. (Filozofie și So
cialism științific, clasa a 
XII). Metabolismul — 
însușire esențială a ma
teriei vii. (Biologie, cla
sa a XII-a).

17,00 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.

17,35 Prietenii lui Așchiuță. 
Emisiune pentru cei mici.

18,00 Călușul transilvănean. E- 
misiunc realizată la in- 
tilnirca călușarilor din 
jud. Alba, Sibiu, Brașov, 
Hunedoara, (Festivalul dc 
la Deva — 23 ianuarie 
1972),

9.05

10,00

10,30

(reln-

și in- 
in

21,50
22,05

Revista literară TV. Ce 
Înțelegeți prin literatura 
de- actualitate ?
Stop-cadru, 
Tragerea Loto.
1001 de seri. Isprăvile 
lui Mighty Mouse. 
Telejurnal.
Cronica politică internă 
— de Eugen Mândrie. 
Film artistic: Melodii 
nemuritoare. Un film 
despre viața compozito
rului Pietro Mascagni 
Cu: Pierre Cressoy, Car
lo del Poggio și N. Ber
nardi.
Drumuri în istorie. 
Din dansurile și muzica 
popoarelor.
2-1 de ore.
Din țările socialiste.

SIMBATA 5 FEBRUARIE

9.00

9,05

9,30

10,05

Deschiderea emisiunii dc 
dimineață. Telex.
Revista literară TV. (re
luare).
Momente ale muzicii u- 
șoare românești (reluare) 
Drumuri in istorie (relu
are).
T. le-enciclopedia (relua
re din săptămina prece
dentă).
Fag.ni de umor (reluare). 
Parada vedetelor.

10.50
11.40 
12,00 Telejurnal.
16,25 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Avanpremi
eră

16.30 Emisiune în limba ger
mană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 „Dintre sute dc catarge1

emisiune dc versuri
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Isprăvile 

lui Mighty Mouse.
19.30 Telejurnal,
20,00 Săp.a . ! rnațională
20.15 Tele-enciclopedia. Scott. 

Mistreț, Breviar, Zbor.
21,00 Film serial : Invadator: 

(XII).
21.50 Tcledivertisment. Dicțio 

nar muzical-distractiv. 
Litera T.

22.30 Telejurnal.
22,45 Săptămina sportivă. 
23,00 Seară de

Ștefania 
Piuaru și 
lescu.

romanțe cu 
Bolozan, Anr. 
Viorica Albu-

NOTA La cererea mai 
multor cititori. începînd c» 
numărul de azi. ziarul nos
tru reia publicarea progra
mului săptămînal de televi
ziune. Programul va apare 
în fiecare vineri.
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